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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia menetelmiä, jotka edesauttavat kuluttajan 

tottumuksen muodostamista digitaalista palvelua kohtaan. Totuttamalla kuluttaja, palvelun 

tarjoaja pystyy parantamaan omaa asemaansa markkinoilla kilpailijoihin nähden, sekä 

ylipäätään kehittämään omaa toimintaa parempaan suuntaan. Työssä aluksi käsitellään 

tottumuksen muodostamista prosessina yleisellä tasolla, minkä jälkeen kohdennetaan 

analyysi nykyajan digitaalisiin palveluihin niiden ominaispiirteet huomioon ottaen. 

Tottumuksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä käsitellään myös. Lisäksi työssä 

demonstroidaan oikeita esimerkkejä, jotka hyödyntävät esitettyjä teorioita ja malleja 

käytännön tasolla. Tottumuksen muodostaminen on tärkeässä roolissa nykyajan digitaalisen 

palvelun suunnitteluprosessia, ja sitä hyödynnetään enemmän tai vähemmän lähes aina. 
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The purpose of this bachelor's thesis is to study methods that contribute to the consumer’s 

habit forming related to the use of e-services (electronic services). With the help of habit-

forming e-service providers are able to differentiate from the competitors and improve their 

overall position on the market. At the beginning habit forming is introduces as a general 

process and then focus will be narrowed around e-services with all their specific 

characteristics. Different type of influencing characters related to habit forming are being 

introduces as well.  In addition, real life examples are being shown that supports many of 

the theories and models introduced on this paper. Habit forming has a great role in the 

developing process of modern e-services and is more or less used almost every time.  
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1 JOHDANTO 

 

Digitalisaatiolla on keskeinen rooli nykyajan tietoyhteiskunnan kehityksessä. Perinteiset 

toimijat, kuten pankit ja kauppiaat, ovat alkaneet kehittämään ja siirtämään toimintaansa 

digitaaliseen muotoon. Digitalisaatio käytännössä jopa muuntaa perinteisiä laitetoimittajia 

palvelu ja informaation lisäarvolla kilpaileviksi yrityksiksi (Kortelainen, Happonen, & 

Hanski, 2019). Asiantuntijoiden mukaan elektroninen yrittäjyys (e-yrittäjyys) tulee 

dramaattisesti vaikuttamaan yritystoimintaan 21. vuosisadalla (Limayem, Khalifa, & Frini, 

2000). Kivijalkakauppiaiden on ollut haasteellista ylläpitää myyntiään ja samaan aikaan 

verkkokaupat ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti (Griffis, Rao, Goldsby, & Niranjan, 

2012). Kehityksen voi selittää digitalisaation tuomilla eduilla, joiden hyödyntämättä 

jättäminen tarkoittaisi useammassa tapauksessa kilpailukyvyn tai kannattavuuden 

menettämistä. Vanhat yritykset on ikään kuin pakotettu uudelleenmäärittämään 

hyödykkeidensä arvon, yritysten välisen kilpailun ja palvelunmuotonsa (Kalakota & 

Robinson, 2001). On ilmeistä, että e-yrittäjyys on fundamentaalisesti muuttanut 

yritystoiminnan pelisääntöjä ja tulee jatkossakin muuttamaan ja kehittämään niitä. On myös 

tärkeää tiedostaa, että e-yrittäjyys ei ole ainoastaan vaikuttanut myyntiin ja asiakassuhteisiin, 

vaan muutos on koskettanut kaikkia yrittäjyyden haaroja, kuten esimerkiksi tuotekehitystä, 

toimittajien välistä yhteistyövuorovaikutusta, hintojen määräytymistä ja muita 

taustaprosesseja (Davenport & Short, 1990). 

 

Digitalisaation tuomat edut kiteytyvät tiedon parempaan kulkemiseen ja sen saatavuuteen. 

Hyödyntämällä tätä tiedon nopeaa ja vaivatonta siirtämistä, voidaan luoda aivan uudenlaisia 

liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat uusien kilpailijoiden tulemisen sellaisillekin 

markkinoille, joiden on kuviteltu olevan hyvin vahvasti olemassa olevien kilpailijoiden 

yhdessä jakamat ja uusille toimijoille saavuttamattomissa olevat (Happonen et al., 2019). 

Lisäksi e-yrittäjyys mahdollistaa toiminnan järjestämistä tavalla, jossa sama tuote pystytään 

myymään halvemmalla hinnalla (Adams, 2004). Yritystoiminnan siirtäminen internettiin tuo 

mukanaan myös lukuisia muita hyötyjä, kuten esimerkiksi oman toiminnan laajentaminen, 

suuremman kohdeyleisön tavoittaminen tai vaikkapa entistä nuoremman yleisön 

tavoittaminen (Routers, 2014). Tiedon liikkuminen digitaalisesti myös parantaa 

mahdollisuuksia sen käsittelyyn ja analysointiin. Kyseisellä datalla voidaan analysoida 
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muun muassa kuluttajien tarpeita ja käyttäytymistä ja sen pohjalta rakentaa parempaa 

vuorovaikutussuhdetta yrityksen ja kuluttajan välille (Malmirae, 2015). Sähköinen läsnäolo 

taas parantaa yrityksen brändin näkyvyyttä ja sitä kautta kasvattaa potentiaalisten kuluttajien 

luottamusta. Tutkimusten mukaan yrityksen läsnäolon puute internetissä vaikuttaa 

negatiivisesti kuluttajien ostohalukkuuteen (Apăvăloaie, 2014). 

 

Kehityksen myötä kilpailijoiden määrä on moninkertaistunut, yritykset ovat 

kansainvälistyneet, asiakkaiden tietoisuus ja ostotottumukset ovat kehittyneet, sekä erilaiset 

suorituskykytavoitteet ovat koventuneet (Hellman, 2009, p. 53; Storbacka, 1999, pp. 17–20). 

Yritykset ovat siirtäneet resurssejaan vastaamaan kasvavaa kysyntää e-yrittäjyydessä. 

Trendi on ollut jopa niin voimakas, että yrityksillä on ollut ajoittain vaikeuksia skaalata 

tarjonta voimakkaasti kasvavan kysynnän tarpeiden mukaan. Sähköisessä kaupankäynnissä 

on ollut lukuisia niin sanotusti ”ylionnistuneita” kampanjoita, joissa yrityksillä on ollut 

vaikeuksia käsitellä suurta liikennettä nettisivuillaan (Hanbury, 2018). Eduista huolimatta 

kehitys tuo mukanaan yrityksille myös tiettyjä haasteita. E-yrittäjyydessä kilpailu yritysten 

välillä on suurempaa ja dynaamiset markkinat voivat huonossa tapauksessa johtaa yksittäiset 

organisaatiot liian dominoivaan asemaan tai jopa monopoliin markkinoilla (Kalakota & 

Robinson, 2001). Toisaalta myös monopolien ratkeaminen on todennäköisempää 

teknologian ja kulutusvuorovaikutuksen nopean muuttumisen myötä.  

 

Viimeaikainen kehitys on suosinut yrityksiä, jotka ovat onnistuneet vastaamaan näihin 

uusiin haasteisiin kehittämällä tuotteitaan ja palveluitaan oikealla tavalla. Nykypäivänä ei 

riitä, että tuote on parempi pelkästään teknisesti tai hinta-laatusuhteeltaan, vaan yritykset 

ovat joutuneet kehittymään ja erottumaan uusin menetelmin. Kasvanut kilpailu on luonut 

yrityksille painetta erottua suuresta joukosta ja sitä on usein lähestytty erityisesti yrityksen 

ja kuluttajan välisen vuorovaikutuksen kehittämisen kautta. Tallaisia tekijöitä ovat olleet 

mm. aktiivisuus, lojaalisuus ja sitoutuneisuus. Lojaaleja asiakkaita pidetään erittäin 

arvokkaina e-yrittäjyydessä, koska lojaalisuus näyttää olevan yksi keskeisistä tekijöistä 

verkkosivujen taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta (van Birgelen, van Riel, 

Streukens, & Semeijn, 2005). Yritykset ovat ottaneet huomioon myös psykologisia aspekteja 

tuotekehitysprosessissa, mikä näkyy muun muassa panostamisessa 

käyttöliittymäsuunnitteluun ja käyttökokemuksen rooliin. Kuluttajan totuttaminen palvelun 
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käyttäjäksi on yksi yleisesti käytetyistä menetelmistä, johon voidaan helposti yhdistää myös 

muita tekniikoita. Pelillistäminen lienee näistä tekniikoista tunnetuin ja se on saanut viime 

vuosina erittäin paljon huomiota. Saman määränpään saavuttamiseksi on tietenkin olemassa 

muitakin keinoja, joista osa käsitellään tässä työssä. Kehityksestä ovat eniten hyötyneet 

verkkopalveluntarjoajat, vaikka muutkin yrittäjyyssegmentit ovat alkaneet hyödyntämään 

vastaavia toimintatapoja omassa toiminnassaan. Samalla ihmisten odotukset ovat kasvaneet 

myös julkisia palveluita ja kuntasektorin toimintamalleja kohtaan (Palacin et al., 2019). 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Kandidaatintyössä tutkitaan menetelmiä, joilla yritykset pystyvät kehittämään kuluttajien 

tottumusta verkkopalveluita kohtaan. Totuttamisen tavoitteena on luoda tunneside kuluttajan 

ja palvelun välille ja sitä kautta kehittää kuluttajissa  aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja 

lojaalisuutta. Kuvailtu aihe on melko laaja, joten työ on päätetty rajata tutkimaan kuluttajan 

ja yrityksen välistä suhdesidettä, sen merkitystä ja kehitysprosessia tottumuksen 

näkökulmasta. Työ kohdennetaan verkkopalveluihin, jotka on rakennettu vahvaan 

vuorovaikutukseen informaatioteknologian kanssa. Kyseisiä palveluita ovat esimerkiksi 

sosiaaliset mediat, internetissä toimivat opetusalustat ja muut informatiiviset hyötypalvelut. 

Rajaamalla mahdollistetaan syvällisempää asiaan perehtymistä ja käytännönläheisemmällä 

tasolla tilanteen analysoimista. 

 

Työssä analysoidaan lojaalisuuden, sitoutuneisuuden, uskottavuuden ja brändin merkitystä 

tottumuksen muodostumiseen ja sen ylläpitämiseen. Lisäksi avataan informaatioteknologian 

sisältämät ominaispiirteet ja pohditaan niiden vaikutusta tottumuksen kehittymiseen. 

Tutkimuksessa myös perehdytään käytännön esimerkkeihin, joilla pyritään saavuttamaan 

edellä mainittuja tavoitteita. Esimerkeissä pääpainona on palveluiden käyttökokemuksen ja 

käyttöliittymien rakenteet.  

 

Työssä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten totuttamisprosessi toimii ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät? 

• Mitkä ovat informaatioteknologian ominaispiirteet totuttamisen näkökulmasta? 

• Mitkä ovat kuluttajan totuttamisen tuomat edut? 
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1.2 Työn rakenne 

 

Tämän johdantoluvun lisäksi työssä on kolme lukua. Luvussa 2 on esitetty työn aiheeseen 

liittyvä kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on selittää lukijalle fundamentaaliset 

perusasiat tottumuksen muodostamisessa, sekä esitellä syvällisempiä teorioita ja malleja 

kyseiseen prosessiin. Luvussa 3 taas tuodaan käytännön esimerkkejä 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin teorioihin ja malleihin. Esimerkeissä olevat 

verkkopalvelut tuovat hyvin esille rakenteellisia ominaispiirteitä, jotka edesauttavat 

tottumuksen muodostumista ja sitä kautta ohjaavat kuluttajan käyttäytymistä. Esimerkit 

selitetään auki ja perustellaan miten ne liittyvät mihinkin teorian osa-alueeseen. Työn 

yhteenveto ja johtopäätökset on esitetty luvulla 4. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tässä luvussa käsitellään teoreettinen kokonaisuus työn aiheeseen liittyen. Luvussa 2.1 

selitetään yleisellä tasolla mitä tottumukset ovat ja miten ne muodostuvat. Tekemisen 

oppiminen ehdollistamisen kautta on avattu tarkemmin luvussa 2.2. Käyttäytymistä selittävä 

TRA-malli on avattu seuraavassa luvussa 2.3. TRA-mallin pohjalle on rakennettu luku 2.4, 

jossa käsitellään asenteeseen vaikuttavia tekijöitä, kuten tyytyväisyys ja luottamus, 

sitoutuminen ja sen ylläpitäminen, lojaalisuus ja näiden tekijöiden yhteisvaikutus. 

Teoreettisen osuuden päätteeksi luvussa 2.5 perehdytään tarkemmin 

informaatioteknologiaan ja sen hyödyntämistapoihin osana tottumuksen rakentamista. 

 

2.1 Tottumukset ja niiden muodostuminen 

 

Tottumus on käyttäytymismalli, joka kehittyy toistojen myötä. Se on sellainen toimintojen 

ketju, joka laukeaa alitajuntaisella tasolla usein jopa täysin sitä tiedostamatta (Merriam-

Webster’s dictionary, 2019). Toistuvat tekijät ja ympäristön vaikutus laukaisevat 

tavanomaisen reaktion ilman ihmisen tietoista aikomusta tai päätöksentekoa toimia. 

Tottumusreaktio saattaa tulla ilmi tapahtumaketjun vaikutuksesta, jonka laukaisevana 

tekijänä voivat olla tietty sijainti ympäristössä, tietty päivänaika ja mielentila tai vaikkapa 

tietyn henkilön läsnäolo hetkessä (Ji & Wood, 2007; Ouellette & Wood, 1998).  

 

Perusmekanismiltaan tottuminen saadaan aikaan jatkuvan toiston ja sitä vahvistavien 

toimintojen vaikutuksesta (Hull, 1943). Kun ihmiset toistavat samoja toimintoja, ne saattavat 

luonnollisesti transformoitua tottumuksiksi ympäristön ja reaktion välisen vuorovaikutuksen 

pinttyessä työmuistiin (Neal, Wood, & Quinn, 2006). Elämyksen tai tapahtuman toistuessa 

reaktio ja sille ominainen konteksti tallentuu yhtenevänä muistona henkilön mieleen (Neal 

et al., 2006). Toisin sanottuna ihmisen mieleen assosioituu tietty tapahtuma, kun hän saa 

sille ominaisen vihjeen ympäristöstään. Tavanomaiselle toiminnalle on tyypillistä 

alitajuntainen  käynnistysreaktio, jonka estämiseksi henkilöllä tulee olla tietoisuus tilanteesta 

ja riittävä itsehallinta (Baumeister, Muraven, & Tice, 2000). Tottumukset tulevat usein siis 

harkittujen toimintojen edellä täytäntöönpanojärjestyksessä. Kun toiminto on uusi, 

kokematon eikä vielä opittu, sen suorittamisesta vastaavat täysin henkilön omat aikomukset 
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ja halu suoriutua. Vastaavasti toiminnon toistumisen myötä se alkaa kehittymään 

tottumukseksi, ja suorittamisen vastuu siirtyy omasta aikomuksesta ja halusta alitajuntaisen 

tottumuksen alaisuuteen (Triandis, 1977).  

 

2.2 Oppiminen klassisen ehdollistamisen kautta 

 

Klassisen ehdollistamisen teorian parissa työskennelleet tutkijat ovat todenneet sekä 

ihmisen, että eläimen olevan suhteellisen passiivisia kokonaisuuksia, joille pystytään 

opettamaan asioita toiston ja ehdollistamisen kautta. Ärsykkeet saavat vastareaktion 

aikaiseksi ja ajan myötä ne linkittyvät yhteen. Tapahtuu oppimisprosessi, jossa seuraavat 

ärsykkeet vastaavat edellisiä ja sitä kautta aiheuttavat saman vastareaktion. Fysiologi Ivan 

Pavlov on ensimmäinen henkilö, joka pystyi demonstroimaan kyseisen ilmiön käytännössä 

eläinkokeillaan. Niiden pohjalta hän myös esitti yleisen mallin oppimisprosessista. Toiston 

ja ehdollistamisen kautta fysiologi onnistui linkittämään koiriin mentaalisella tasolla 

vastareaktion. Ärsykkeenä toimi tietynlainen ääni, jota vastaan koirat saivat vastareaktiona 

ruokaa ja näin eläimet oppivat vahvasti yhdistämään kaksi edellä mainittua asiaa yhteen. 

(Schiffman, 2010, p. 187; Solomon, 1999, p. 66) 

 

Solomon mukaan on olemassa kolme tapaa, joilla välineellinen ehdollistaminen voi 

tapahtua: positiivinen vahvistaja, negatiivinen vahvistaja ja rangaistus. Positiivisessa 

vahvistuksessa pyritään antamaan palkinto, kun haluttu käyttäytyminen on saatu aikaiseksi, 

jolloin tekijälle assosioituu palkitsemisen tunne kyseisen toiminnon kanssa. Se kannustaa 

toimijaa tekemään asian uudestaan. Negatiivinen vahvistus toimii muuten vastaavalla 

tavalla, mutta tavoitteena on saada tekijä assosioimaan tietty toiminta negatiiviseen 

vastareaktioon, mikä myös johtaa haluttuun, mutta toisenlaiseen käyttäytymiseen. 

Rangaistuksessa vastareaktio johtaa epämiellyttäviin tapahtumiin, jonka tarkoituksena on 

opettaa yksilöitä välttämään tiettyjä toimintoja negatiivisen reaktion uhalla. Opettaminen 

ehdollistamisen kautta esitettynä kuvassa 1. (Solomon, 1999, p. 67) 
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Kuva 1: Oppimisprosessi välineellisen ehdollistamisen kautta (Solomon, 1999). 

 

Käyttäytymisen oppiminen esiintyy jokaisen arjessa tavalla tai toisella eikä sitä aina huomaa, 

kunnes asiaa miettii tarkemmin. Esimerkiksi monet hotellit kannustavat asiakkaitaan 

palaamaan uudestaan pienillä lisäpalveluilla, kuten suklaan asettaminen tyynylle tai ilmaisen 

vesipullon jättäminen lipastolle. On huomattu, että positiivista vahvistusta saavat asiakkaat 

ovat lojaalimpia niihin verrattuna, jotka saavat kannustuksensa pelkästään palvelusta 

itsestään. Toinen esimerkki on huonon aikatauluttamisen negatiivinen vaikutus yrityksen 

taloudellisiin resursseihin. Vastaavasti optimaalinen aikatauluttaminen voi johtaa pysyvään 

myynnin kasvuun. (Schiffman, 2010, pp. 219–221; Solomon, 1999, p. 69) 

 

Lukuisista eduista huolimatta kannustamisella voi olla kuitenkin myös negatiivinen 

vaikutus, jos sen suunnittelee virheellisesti. Esimerkiksi kiinteän aikavälin mukaan 

tapahtuva kannustaminen ei yleensä ole ennustettavuutensa takia erityisen tehokasta, koska 

se opettaa käytännössä ihmisiä odottamaan sitä. Moni odottaa talven loppumista ostaakseen 

seuraavalla vuodelle vaatteita hyvällä alennuksella. Tehokkaampi vaihtoehto tähän olisi 

vaihtelevan muuttujan lisääminen prosessiin niin, että kannustimet olisivat ihmisille 

arvaamattomia. Jos ihmisiä palkitaan täysin satunnaisesti tai muuten odottamattomalla 

tavalla, johtaa se yleensä parempiin myyntilukuihin. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

ravintoloiden tarjoamat ilmaiset jälkiruoat, jotka jaetaan satunnaisille asiakkaille tai 

ainoastaan ensimmäisellä käyntikerralla. (Solomon 1999, 69) 

 

Tarkkailun kautta oppiminen on tärkeä osa kognitiivisen oppimisen kokonaisuutta. Siinä 

oppiminen tapahtuu, kun yksilöt tarkkailevat toisten toimintaa ja panevat merkille 

kannustavat vahvistukset, jotka jatkossa toimivat heidän omina kannustiminansa. Tämä on 
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hyvin monimutkainen prosessi, jossa yksilön tulee säilöä omat havainnot, jotta ne tarpeen 

vaatiessa auttaisivat ohjaamaan omaa käyttäytymistä. Mainonnassa on melko yleistä havaita 

tämän tyyppistä käyttäytymisen motivoimista ja vahvistamista. Esimerkiksi 

deodoranttivalmistajan AXE:n mainoksissa nähdään usein mainostajan tuotetta käyttävä 

nuori mies, joka vetää puoleensa monia naisia. Mainoksella pyritään viestittämään, että 

saman tuotteen käyttäminen voi johtaa samanlaiseen suosioon naisten keskuudessa. 

Menetelmän haittapuolena on riski siitä, että asiakkaisiin ei resonoi haluttu mainonnan malli. 

Huonoimmassa tapauksessa kuluttajaan voi olla jopa negatiivinen vaikutus. (Solomon, 1999, 

pp. 70 & 74) 

 

2.3 TRA-malli 

 

TRA (Theory of Reasoned Action) on malli, jonka tarkoituksena on selittää yhteys ihmisten 

asenteiden ja käyttäytymisen välillä. Mallin mukaan ihmisen uskomukset vaikuttavat hänen 

asenteeseensa ja asenne taas vaikuttaa aikomukseen, joka taas vaikuttaa käyttäytymiseen. 

Toiminta-aikomukseen tarkalleen ottaen vaikuttaa kaksi merkittävää kokonaisuutta: asenteet 

ja subjektiiviset normit.  Perehtymällä mallin toimintaan voidaan paremmin ymmärtää ne 

tekijät, jotka vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen. Käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa 

ymmärtämällä sen motiivit. Voidaan myös olettaa, että käyttäytymistä ohjaamalla pystytään 

vaikuttamaan tottumusten kehittymiseen. Muokattu TRA-malli on esitetty kuvassa 1, johon 

on lisätty katkoviivalla tottumuksen muodostuminen. 
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Kuva 2: TRA-malli (E. Beatty & Kahle, 1988), katkoviivalla lisäyksenä tottumus 

 

2.3.1 Asenteen vaikutus 

 

TRA-mallin mukaan asenne on yksi keskeisistä tekijöistä käyttäytymisen määräytymisessä 

ja se vaikuttaa henkilön tuntemuksiin tiettyä käyttäytymistä kohtaan. Tuntemuksien 

vahvuuteen taas vaikuttaa kaksi tekijää: suoritettavaan asiaan kohdistuva uskomus (esim. 

onnistumisen todennäköisyys) ja suoritettavan asian potentiaalinen vaikutus (esim. 

lopputuloksen positiivisuus). Teorian mukaan tekemisen asenteella ja sen lopputuloksella on 

suora keskeinen korrelaatio. Eli jos yksilö uskoo toiminnan sisältävän positiivisen 

vaikutuksen, niin hän myös suhtautuu sen suorittamiseen myönteisemmin. Vastaavasti 

negatiivisella vaikutuksella on suhtautuiseen päinvastainen vaikutus. (Ajzen & Albarracin, 

2007; Fishbein & Ajzen, 1975) 

 

2.3.2 Subjektiivisten normien vaikutus 

Subjektiivisilla normeilla on mallin mukaan merkittävä vaikutus toiminnan aikomukseen. 

Ajzen kuvailee asiaa seuraavasti: ”Koettu sosiaalinen paine toiminannan suorittamisen tai 

vastaavasti suorittamatta jättämiseen”. Mallin mukaan ihmisille siis kehittyy sosiaalisen 

ympäristön vaikutuksesta tietyt uskomukset ja normit, jotka molemmat määrittelevät 

toiminnan hyväksyttävyyden. Jos yksilön lähipiiri suhtautuu negatiivisesti tiettyyn 

toimintaan, sen suorittamisen todennäköisyys pienenee huomattavasti. (Ajzen & Albarracin, 

2007; Fishbein, 1976; Fishbein & Ajzen, 1975) 
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2.3.3 Teorian soveltavuus 

TRA on hyvin laajakäsitteinen kokonaisuus, jota voidaan tulkita monella eri tavalla ja 

useasta eri näkökulmasta. Tämän työn tavoitteiden kannalta kuitenkin eniten mielenkiintoa 

herättää teorian soveltavuus tottumuksen kehittämisprosessissa. Voidaanko TRA:n avulla 

ohjata asiakkaiden käyttäytymistä sellaisella tavalla, että saataisiin käyttökokemukseen 

totuttava vaikutus?  

 

2.4 Palveluun kohdistuvaan asenteeseen vaikuttavat tekijät 

 

Luvussa perehdytään tekijöihin, jotka vaikuttavat asiakkaiden asenteisiin palveluja kohtaan. 

Asenteella näyttää olevan suuri merkitys käyttäjän ja palvelun välisessä 

vuorovaikutussuhteessa ja sen muodostamisessa. Esimerkiksi TRA-mallissa asenteella on 

keskeinen rooli yksilön käyttäytymisen selittämisessä. Luvussa siis perehdytään tarkemmin 

seuraaviin asioihin: asiakkaan tyytyväisyys ja luottamus palvelua kohtaan, palveluun 

kohdistuva sitoutuminen ja sen ylläpitäminen ja lojaalisuuden merkitys asenteeseen ja sen 

vaikutukset. 

 

2.4.1 Tyytyväisyys ja luottamus 

Asiakastyytyväisyys ja luottamus palveluun tai sen tarjoamiin tuotteisiin ovat keskeisiä 

tekijöitä positiivisen asenteen luomiseen ja ylläpitämiseen. Kyseisillä tekijöillä vaikuttaa 

olevan keskeinen merkitys brändikuvaan, sitoutuneisuuteen ja lojaalisuuteen. Lee (1999) on 

tutkinut brändiin kohdistuvan luottamuksen kehittymistä digitaalisten kulutustuetteiden 

suhteen. Kyselytutkimuksessa osallistujia pyydettiin tekemään ostopäätös haluamastaan 

tuoteryhmästä ja tuloksista selvisi, että kuluttajan tyytyväisyys brändiin korreloituu 

positiivisesti luottamuksen kanssa. Flavián (2006) on päässyt vastaavaan tulokseen 

analysoitaessa kuluttajien tyytyväisyyttä ja luottamusta tunnettuihin verkkopalveluiden 

tarjoajiin. Hän huomasi, että asiakkaat tyytyväisyys verkkosivuun vaikuttaa positiivisesti 

siihen kohdistuvaan luottamukseen. Yoon (2002) yhtyy johtopäätökseen verkkosivuihin 

kohdistuvan tyytyväisyyden ja luottamuksen väliseen korrelaatioon. Lisäksi asiakkaan 

positiivinen kokemus palvelun käytöstä katsotaan olevan keskeinen tekijä siihen 

kohdistuvaan luottamukseen (Corbitt, Thanasankit, & Yi, 2003). 
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Reichheld ja Schefter (2000) taas korostavat työssään hyvän luottamuksen ylläpitämisen 

tärkeyttä asiakaslojaalisuden edistämisen näkökulmasta. Internet mahdollistaa 

yritystoiminnan pitkilläkin etäisyyksillä, jolloin luottamuksen rooli korostuu enemmän, kuin 

missään muussa yrittäjyyden muodossa. Ajatusta tukee myös Ribbink (2004), joka omassa 

tutkimuksessaan tutki uskottavuuden suoraa vaikusta e-lojaalisuuteen (engl. e-loyalty) 

tarkastelemalla CD-levyjen ja e-kirjojen kauppiaita. Flavian (2006) suoritti samasta aiheesta 

kyselytutkimuksen, jossa analysoitiin kuluttajille tuttujen verkkopalveluiden, kuten 

rahoituspalveluiden, kirja- ja musiikkikauppiaiden sekä matkatoimistojen luotettavuuden 

vaikutusta lojaalisuuteen. Flavián sai hyvin samankaltaisia tuloksia Ribbinkin kanssa.  

 

2.4.2 Sitoutuminen ja sen ylläpitäminen 

Sanakirjan mukainen määritelmä sitoutumisesta on ”halukkuus käyttää aikaa ja energiaa 

sellaisiin asioihin, jotka ovat itselleen tärkeitä. Se voi olla myös lupaus tai vahva 

määrätietoisuus tietyn asian toteuttamiseen.” (Cambridge English Dictionary, 2009) 

Verkkopalveluiden tapauksessa sitoutumisella voidaan tarkoittaa muun muassa jatkuvaa ja 

säännönmukaista blogin päivittämistä, sosiaalisen median ryhmän ylläpitämistä tai vaikkapa 

omien salitulosten rutiininomaista kirjaamista mobiilisovelluksessa.  

 

Brändin menestymisen näkökulmasta uskotaan, että asiakkaan aktiivinen sitoutuminen 

internetyhteisöihin vahvistaa niiden asemaa tyytyväisyyden ja lojaalisuuden kautta  

(Bloemer et al., 2013, p. 234). Internetyhteisöjen on havaittu parantavan brändin vahvuutta, 

vahvistavan brändiin sitoutumista, sekä muodostavan vahvempaa sidettä asiakkaiden ja 

alustan välille (Kim, Choi, Qualls, & Han, 2008). 

 

Verkkopalveluissa tapahtuvan sitoutumisen kautta aukeaa yrityksille myös lukuisat 

mahdollisuudet asiakkaidensa tutkimiseen ja sitä kautta myös palveluiden parantamiseen. 

Van Doorn (2010) painottaa, että vahvasti sitoutuneet asiakkaat ovat yrityksilleen 

erinomainen tiedonlähde palvelun kehitykseen sekä kokonaan uusien palveluiden 

suunnittelulle. Facebook ja muut sosiaaliset mediat ovat jo vuosia hyödyntäneet tätä omaan 

käyttöön ja myyneet analysointityökaluja muille kaupallisille tahoille. Työkaluilla pystytään 

analysoimaan muun muassa asiakkaiden käyttäytymistä, osallistumista ja sitoutumista. 
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Kyseisessä mittaamisessa ja analysoimisessa on myös omat vaikeutensa. Esimerkiksi 

monimutkaiset kognitiiviset ja emotionaaliset tunnetilat välittyvät huonosti datasta.  

 

Mitä tulee asiakkaiden sitoutumisen parantamiseen, käytössä on lukuisia menetelmiä, joista 

osa on hyvinkin selkeitä ja yksiselitteisiä. Ensinnäkin sitoutumista voidaan parantaa sisällön 

laadulla kuluttajan silmissä. Sillä ei siis tarkoiteta laatua sanan perinteisessä merkityksessä, 

vaan enemmänkin kuluttajan silmissä mielenkiintoa ja kiinnostuneisuutta herättävää 

ominaisuutta. Sosiaalisen median tapauksessa sen on todettu olevan käyttäjien itse tuottama 

sisältö.  Tyydyttämällä asiakkaan tarve ongelmanratkaisuun ja luovuuteen on myös havaittu 

olevan positiivinen vaikutus sitoutuneisuuteen ja aktiivisuuteen. Haluttuun tavoitteeseen 

voidaan päästä mm. tarjoamalla asiakkaalle interaktiivista opetusmateriaalia tai muuta 

episteemistä sisältöä. On myös tärkeää ylläpitää asiakkaassa sitoutuneisuus ja aktiivisuus 

ennen ja jälkeen maksutapahtumaa, sillä sen uskotaan olevan keskeinen elementti e-

yrittäjyyden kaupankäynnin kannalta. (Tafesse, 2016; Vivek, Beatty, Dalela, & Morgan, 

2014; Vivek, Beatty, & Morgan, 2012, p. 416) 

 

Usein pelkkä tekemiseen osallistuminen ei tarkoita aitoa sitoutuneisuutta palveluun ja sen 

brändiin, sillä asiakkaan ja palvelun välinen tunneside on myös hyvin keskeisessä roolissa 

(Baldus, Voorhees, & Calantone, 2015; Brodie, Ilic, Juric, & Hollebeek, 2013; Vivek et al., 

2014). Henkilö saattaa esimerkiksi osallistua brändin keskustelufoorumilla tavoitteenaan 

ainoastaan tuotteeseen tai palveluun tutustuminen (Brodie et al., 2013). Sosiaalisella 

aspektilla on tärkeä merkitys kyseisen tunnesiteen luomisprosessissa. Asiakkaat haluavat 

olla osana internetyhteisöjä niiden tarjoamien verkostoitumismahdollisuuksien ansiosta. 

Kyseessä ei ole siis ainoastaan yhteisöjen eri jäsenten välisestä tunnesiteestä, sillä tunneside 

muodostuu myös varsinaiseen yhteisöön ja sen brändiin (Vivek et al., 2014, p. 413). 

 

2.4.3 Lojaalisuus 

Lojaalisuus on käsitteenä hyvin abstrakti ja hankalasti tarkkaan määriteltävissä oleva. 

Sanakirjan mukainen määritelmä lojaalisuudesta menee seuraavasti: ”Lojaalisuus on vahva 

taipuvuus säännönmukaiseen ystävyyteen ja tukeen jotakuta tai jotakin kohtaan.” (Collins 

English Dictionary, 2019) Yritysmaailmassa lojaalisuudella tarkoitetaan taipumusta valita 

tietty tuote muiden edelle siihen kohdistuvan tyytyväisyyden vaikutuksesta. Lojaalisuus voi 
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kohdistua tiettyyn tuotteeseen tai palveluun, mutta myös kokonaiseen yritykseen ja sen 

ympärille rakentamaan brändiin (Juneja, 2008). Lojaaleista asiakkaista on yritykselle monia 

hyötyjä; he muun muassa ostavat enemmän ja useammin, koko prosessin kustannus 

yritykselle on alhaisempi ja he ovat myös taipuvaisempia suosittelemaan tuotetta muille 

(Reinartz & Kumar, 2002). 

 

Tutkimusten mukaan uuden asiakkaan hankkiminen voi olla jopa viisi kertaa kalliimpaa 

verrattuna vanhan asiakkaan säilyttämiseen (Issa, 2018; McDonald, 2000, p. 167). Reichheld 

(1996; 2000) tukee tätä ajatusta omalla mallillaan, jonka mukaan lojaalit asiakkaat ovat 

huomattavasti kannattavampia ja tuottoisampia. Mallin mukaan mitä pidempiaikainen 

asiakassuhde on kyseessä, sen matalammat kustannukset ovat asiakasta kohden. Samaan 

aikaan asiakassuhteen pituus vaikuttaa positiivisesti sen kannattavuuteen. Asiakkaan ja 

yrityksen välisen suhteen kehittymistä on tutkittu ja tulokset viittaavat siihen, että usein 

kannattavuus kasvaa käsi kädessä asiakassuhteen pituuden kanssa. Tulokset esitetty kuvassa 

3. 

 

 

Kuva 3: Yleinen malli asiakkaiden kannattavuudesta suhteessa asiakassuhteen pituuteen (Reichheld, 

1996, p. 39) 
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2.4.4 Tekijöiden yhteisvaikutus 

Tutkimusten perusteella voidaan muodostaa seuraava looginen vaikutusketju: Hyvä 

tyytyväisyys verkkopalveluun vaikuttaa positiivisesti siihen kohdistuvaan luottamukseen, 

joka taas edistää asiakkaan lojaalisuutta palveluun.  

 

Horppu (2007) on suorittanut tutkimuksen, jossa tutkittiin myös tässä osiossa käsiteltäviä 

asioita ja niiden keskeistä vuorovaikutusta. Kyselytutkimuksessa selvitettiin muun muassa 

ihmisten suhtautumista erilaisiin verkkopalveluihin ja tyytyväisyyden vaikutusta 

luottamukseen, tyytyväisyyden vaikutusta lojaalisuuteen ja luottamuksen vaikutusta 

lojaalisuuteen. Sen tulokset näkyvät kuvassa 4. Tekijöiden väliset arvot kuvaavat 

regressiomallin negatiivisen tai positiivisen kertoimen, missä 1 tarkoittaa positiivista 

vaikutusta, -1 negatiivista vaikutusta ja 0 ei vaikutusta.  

 

 

Kuva 4: Tyytyväisyyden, luottamuksen ja lojaalisuuden välinen korrelaatio verkkosivujen kontekstissa, 

kun p-arvo < 0.05 (Horppu, 2007, p. 82) 

 

2.5 Informaatioteknologian rooli tottumuksen rakentamisessa 

 

Informaatioteknologia ei ole koskaan neutraalia vaan pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan 

ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen tavalla tai toisella, tahallisesti tai tahattomasti (Harri 

Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Sen ymmärtäminen on siis erittäin hyödyllistä 

tavallisessakin arjessa. Informaatioteknologia voi vaikuttaa ihmisten tottumusten 
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muodostumiseen esimerkiksi vakuuttamisen kautta, hyödyntämällä mielihyvää 

verkkopalvelun kulutusprosessissa ja käyttöliittymän harhauttavalla suunnittelulla.  

 

2.5.1 Vakuuttelevat järjestelmät 

Niin kutsuttu vakuutteleva teknologia kuvaa, miten ihmisten ja tietokoneiden väliset 

tietojenkäsittelyjärjestelmät vaikuttavat käyttäjien ajatuksiin ja johtavat sitä kautta 

käyttäytymisen muutokseen (B. J. Fogg, 2002; Harri Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). 

Kaksi keskeistä asiaa käyttäytymisen muutoksen aikaansaamiseksi on haasteen 

kokonaisuuden hahmottaminen, sekä vakuuttamisjärjestelmän teknologioiden ja strategian 

ymmärtäminen (Lehto & Oinas-Kukkonen, 2011). Oinas-Kukkonen (2008) on tarkalleen 

ottaen määritellyt vakuuttelevan järjestelmän tarkoittavan ”tietokoneen ohjelmistoa tai 

tietojärjestelmää, joka on suunniteltu vahvistamaan, muuttamaa tai muokkaamaan asenteita 

tai käyttäytymistä tai molempia pakottamatta ja huijaamatta siihen.” 

 

Vakuuttelevaa järjestelmää voi lähteä toteuttamaan ainakin kolmella potentiaalisella 

metodilla, jotka ovat vahvistaminen, seurauksen muuttaminen ja seurauksen muovaaminen 

(H. Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2008). Vahvistamisella tarkoitetaan jo olemassa olevien 

asenteiden tekemistä vastustuskykyisiksi kilpailevia asenteita kohtaan. Seurauksia 

muuttamalla ja muovaamalla taas pyritään vaikuttamaan epäsuorasti henkilön 

ajastuskulkuun niin, että varsinainen käyttäytyminen ei muuttuisi. Seurausta muuttamalla tai 

muokkaamalla voidaan muun muassa vaikuttaa varsinaiseen käyttäytymisen motivaatioon 

ja siihen kohdistuvaan aikatauluun. Foggin käyttäytymisen mallin mukaan käyttäytymiseen 

vaikuttaa motivaatio, joka on nimensä mukaisesti tarkoitus motivoida henkilöä toimimaan, 

kyky ja mahdollisuus suorittaa kyseinen tekeminen ja ärsykkeet, jotka laukaisevat 

käyttäytymisen toimintaketjun (Franch, 2013).  

 

Sosiaalinen vaikuttaminen on havaittavissa ihmisten päivittäisestä arjesta. Ihmiset joko itse 

altistuvat vaikuttamiselle tai harrastavat sitä itse. Se on väistämätön osa meidän arkeamme 

ja sosiaalista elämäntapaa. Kyseessä voivat olla niinkin arkiset asiat, kuin ravintolan valinta, 

mielenosoitukseen osallistuminen tai humanitaarisen avun keräykseen osallistuminen 

(Smith, Louis, & Schultz, 2011). Sosiaalipsykologian tutkimukset ovat osoittaneet, että 

vakuuttaminen on ennustettavissa. Sitä perustellaan sillä, että ihmisillä on psykologinen 
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tarve ja halu ilmaista omaa identiteettiä, mielipiteitä ja asenteita. On esimerkiksi havaittu, 

että verkkoyhteisöihin aktiivisesti osallistuvat henkilöt eivät ainoastaan etsi informaatiota, 

vaan myös toivovat tapaavansa uusia ihmisiä, löytävänsä sosiaalista tukea ja ystävyyksiä 

sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta (Chiu, Hsu, & Wang, 2006). Vakuuttelevilla järjestelmillä 

taas voidaan luoda työkaluja, joilla mahdollistetaan tämä syvälle juurtunut ihmisten tarve 

ilmaista itseään (Weiksner, Fogg, & Liu, 2008). Nykyaikana on yleistynyt usean 

käyttäytymiseen vaikuttavan toimintaperiaatteen yhdistäminen (Rosas, Howard, & Gibbs, 

2013), kuten esimerkiksi edellä mainitun sosiaalipsykologian hyödyntäminen seurausten 

muokkaamisen kanssa.  

 

2.5.2 Mielihyvän hyödyntäminen verkkopalveluissa 

Mielihyvän hyödyntäminen on keskeinen osa mediasisällön kulutusta ja sen voidaan ajatella 

olevan yksi keskeisimmistä elementeistä tottumuksen muodostumisessa palvelua kohtaan. 

Stone ja Stone (1990) uskovat median kulutustottumuksen kehityksen alkavan kuluttajan 

tietoisesta päätöksenteosta, jonka tavoitteena on mielihyvän saaminen. Hiljalleen toistojen 

myötä median kulutus ja sen aiheuttama mielihyvän tunne alkaa kehittymään tottumukseksi. 

Oppimisteoria tukee kyseistä ajatusta, sillä sen mukaan ei-patologisten kuluttajien aktiivinen 

hakeutuminen hauskanpitoon ja mielihyvään johtaa tottumuksen ja riippuvuuden mukaiseen 

käyttäytymiseen. Riippuvuus myöhemmissä kehityksen vaiheissa yksilö alkaa menettää 

kyvyn aktiiviseen ja tietoiseen ajatteluun. Päätöksenteko ajautuu toisin sanottuna 

ehdollistavan käyttäytymisen oppimismallin mukaiseksi, jota tarkasteltiin tämän työn 

osiossa 2.2. (Marlatt, Baer, Donovan, & Kivlahan, 1988) 

 

Swansonin (1992) mukaan mielihyvä voidaan jakaa kahteen olennaiseen kategoriaan. 

Prosessiorientoitunut mielihyvä on sellainen, joka ilmenee mediasisällön kulutuksen 

aikaansaaman miellyttävän elämyksen kautta. Sisältöorientoitunut mielihyvän taas tulee 

uuden asian oppimisesta mediasisällön kautta, jonka voisi jatkossa laittaa henkilökohtaiseen 

hyötykäyttöön tietyissä tilanteissa. Cutlerin ja Danowskin (1980) mukaan 

sisältöorientoitunut mielihyvä tulee informaation vastaanottamisesta. Sisäistäessä uusi asia 

voidaan kasvattaa henkilökohtaista tietovarastoa ja kasvattaa asioiden ymmärrystä. Uutisten 

lukeminen ja sisäistäminen on hyvä esimerkki sisältöorientoituneesta mielihyvästä. Samaan 

aikaan prosessiorientoitunut mielihyvä ei sisällä suoraa yhteyttä sisällön luonteeseen ja 
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viestiin. Sen sijaan kuluttaja saa mielihyvää enemmänkin sisällön kulutusprosessista, eikä 

varsinaisen sisällön viestistä. Television tuijottaminen ja radion kuunteleminen ajan 

kulumiseksi ovat siitä havainnollistavia esimerkkejä.  

 

December (1996) teoretisoi vuorovaikutuksen, kommunikaation ja informaation olevan 

pääsyitä internetin käyttöön. LaRose (2001) taas havaitsi, että odotus mielihyvää tuottavan 

sisällön havaitsemisesta internetissä ennustaa kulutuksen määrää. Vastaavasti Parker ja 

Plank (2000) havaitsivat rentoutumisen ja ympäristöstä pakenemisen olevan myös 

merkittäviä tekijöitä internetin käytön määrää ennustaessa, kun taas Ferguson ja Perse 

(2000) havaitsivat viihteen, ajan kuluttamisen, rentoutumisen, ympäristöstä pakenemisen ja 

sosiaalisen informaation olevan keskeisiä tekijäitä mielihyvän saavuttamisen kannalta. 

 

2.5.3 Harhauttava suunnittelu osana käyttöliittymää 

Harhauttava suunnittelu (engl. Dark Pattern) tarkoittaa tilanteita, joissa kehittäjä hyödyntää 

tuotteen suunnitteluvaiheessa tietämystään ihmisen käyttäytymisestä ja kuluttajien 

taipumusta harhaanjohtaviin toimintoihin vastaan heidän omia etuja (Brignull, n.d.; 

Greenberg, Boring, Vermeulen, & Dostal, 2014). Parin viime vuosikymmenen aikana 

tehtyjen tutkimusten perusteella on saatu viitteitä käyttäytymistä ohjaavien tekniikoiden 

potentiaalisista hyödyistä (B. Fogg, 2009; B. J. Fogg, 2002). Hyvällä suunnittelulla voidaan 

parantaa loppukäyttäjän käyttökokemusta ohjaamalla häntä tekemään itselleen edullisia 

toimintoja. Toiset tutkimukset taas ovat ilmaisseet huolestuneisuutta ohjaavien tekniikoiden 

eettisyydestä ja nostaneet esille kehittäjien vastuun tuotekehityksessä (Berdichevsky & 

Neuenschwander, 1999; Davis, 2009). Taulukossa 1 on koottu osa harhaanjohtavista 

tekniikoista, joiden merkitystä avataan seuraavaksi.  

 

Taulukko 1: Harhaanjohtavia tekniikoita (Gray, Kou, Battles, Hoggatt, & Toombs, 2018) 

Nimi 

Nalkutus (engl. Nagging): 

Tunteilla leikittely (engl. Toying with emotion) 

Harhaanjohtava tärkeysjärjestys (engl. False hierarchy) 

Sosiaalinen pyramidi (engl. Social pyramid) 
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Pelillistäminen (engl. Gamification) 

 

Nalkutus 

Käyttäjän haluamien toimintojen uudelleenohjaus, mikä toistuu yhden tai useamman kerran 

ja jonka tavoitteena on saada käyttäjä tekemään haluttuja toimintoja. Esimerkiksi 

kimppakyytipalvelu UBER kehottaa kuljettajaa jatkamaan työpäivää, jotta ”haluttu” 

kilometrimäärä tulisi täyteen. Kehotus hyödyntää henkilön luonnollista tendenssiä 

saavuttamaan haluttu tuottotaso, ja palvelu hyödyntää sitä asettamalla kuljettajalle tietty 

tavoite. Kilometritavoitteen asettaminen on huomattu parantavan kuljettajien 

todennäköisyyttä saavuttaa ”haluttu” tuottotaso. (Gray et al., 2018) 

 

Tunteilla leikittely 

Tavoitteena on herättää käyttäjässä tietty tunnetila, joka potentiaalisesti ohjaisi häntä 

tekemään haluttua toimintoa. Vaikutuskeinoja ovat muun muassa oikeanlaisen kielen, värin, 

tyylin tai muun ominaispiirteen käyttö. Käytännössä se voi tarkoittaa söpön kuvan 

hyödyntämistä tai vastaavasti pelottelevan kielen käyttöä osana käyttöliittymää. Esimerkiksi 

Snapchatin omistama yritys Spectacles hoputtaa valheellisesti asiakkaita omilla 

verkkosivuillaan. Avatessa ostoskori tulee esille tikittävä ajastin, joka ilmoittaa jäljellä 

olevan ajan ennen kuin toimitusaika muuttuu pidemmäksi. Todellisuudessa kuitenkin 

ajastimella ei ole mitään merkitystä, sillä ajan umpeutuessa se alkaa tikittämään uudestaan. 

Ajastimen tarkoituksena on ikään kuin luoda kiireellisyyden tunne asiakkaalle. (Gray et al., 

2018)  

 

Harhaanjohtava tärkeysjärjestys 

Palvelussa olevien toimintojen valinnanvaihtojen muotoilu tavalla, jossa selkeästi suositaan 

tiettyjä tapauksia. Metodilla voidaan luoda vaikutelma, että käyttäjällä ei olisi valinnanvaraa. 

(Gray et al., 2018) Esimerkiksi tietokoneohjelmiston asennuksen aikana ohjelma usein 

ehdottaa vähintään kaksi asennustapaa, joista yksi on selkeästi korostettu ja muiden annetaan 

ymmärtää olevan toissijaisia tai jopa kokonaan pois käytöstä olevia.  

 

Sosiaalinen pyramidi 
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Käyttäjän kannustamista ja joskus jopa pakottamista osallistumaan palvelun 

rekrytointiprosessiin. Tässä metodissa henkilöä kehotetaan kutsumaan omia tuttavia 

käyttämään palvelua ja vastineeksi saatetaan tarjota joitakin etuja palvelun käyttöön. Monet  

sosiaaliset mediat tai muut sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvat palvelut hyödyntävät 

tätä tekniikkaa. (Gray et al., 2018) Esimerkiksi pilvipalvelu Dropbox kannustaa ihmisiä 

kutsumaan omia kavereita käyttämään palvelua ja jokaista palveluun liittynyttä asiakasta 

kohti henkilö saa 250MB ilmaista tallennustilaa. Lisäksi yritys palkitsee 125MB:lla ilmaista 

tallennustilaa, jos henkilö julkaisee omalle sosiaalisen median profiilille kehotuksen 

liittymään palvelun käyttäjäksi. 

 

Pelillistäminen 

Yleensä peleille ominaisten elementtien implementoiminen palvelun käyttöliittymään 

tavalla, joka kannustaa käyttäjää toistuvaan toimintojen suorittamiseen. Tavoitteena on 

saada käyttäjä ”tienaamaan” itselleen palvelun käyttöön liettyviä asioita, kuten uusia 

ominaisuuksia tai muuta arvokasta. (Gray et al., 2018) 
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3 KATSAUS SUOSITTUIHIN VERKKOPALVELUIHIN 

 

Tässä luvussa perehdytään olemassa oleviin palveluihin ja miten ne ovat käytännössä 

lähteneet totuttamaan asiakkaita käyttämään palveluitaan. Ensimmäinen esimerkki on 

Bonusway niminen verkkopalvelu, joka tuo verkkokaupoille asiakkaita sovittua maksua 

vastaan. Maksusta osa menee Bonuswayn käyttäjille ostohyvityksen muodossa. Kyseinen 

verkkopalvelu on valittu siksi, että se yhdistää lukuisia tottumuksen rakentamiseen 

hyödynnettävissä olevia tekniikoita ja myös hyödyntää niitä aktiivisesti. Toiseksi 

esimerkiksi taas on valittu Quora niminen verkossa toimiva tietopalvelu, jossa ihmiset 

pystyvät esittämään omia kysymyksiä ja vastaamaan muiden esittämiin kysymyksiin. Täysin 

erilaisista tuotemalleista huolimatta palveluista löytyy lukuisia yhteisiä tekniikoita 

tottumuksen rakentamisessa, mikä korostaa niiden yleiskäyttöä. Molemmat esimerkit 

demonstroidaan visuaalisesti kuvien avulla paremman ymmärrettävyyden vuoksi. 

 

3.1 Esimerkki 1: Bonusway 

 

Bonusway kertoo omilla nettisivuillaan olevan ”verkkopalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat 

kerätä ostohyvitystä (engl. cashback) verkko-ostoksista. Tavallinen käyttäjä voi säästää 

vuodessa jopa satoja euroja tekemällä verkko-ostoksensa palvelumme kautta.” (Bonusway, 

2019) Palvelu siis myöntää asiakkailleen ostoshyvityksiä sitä vastaan, että he siirtyvät heidän 

palvelunsa kautta haluamaansa nettikauppaan ostoksille. Kuluttajat hyötyvät tästä saamiensa 

rahallisten etujen kautta ja verkkokaupat taas kasvattavat liikennettään. Bonusway on 

hyödyntänyt tuotesuunnittelussaan lukuisia psykologisia ja visuaalisia vaikuttamisen 

keinoja.  

 

Kuvassa 5 näkyy tummalla taustavärillä staattinen navigointipalkki vasemmalla puolella 

sekä vaalealla taustavärillä Taso-välilehti ja sen osittainen sisältö. Navigointipalkista erottuu 

punaisella kaksi painiketta, joista ensimmäinen kehottaa kutsumaan kavereita liittymään 

palvelun käyttäjäksi ja toinen kehottaa hakemaan lainaa. Taso-välilehdellä taas on ilmaistuna 

visuaalisesti käyttäjän taso sekä esitetty kerätyt ja keräämättömät arvomerkit ohjeineen.  
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Kuva 5: Bonusway sivuston Taso-välilehti 

 

Käyttäjän totuttaminen palvelun käyttöön on lähdetty rakentamaan pelillistämisen kautta. 

Palvelussa on lukuisia niin kutsuttaja ”arvomerkkejä”, joita pystyy tienaamaan tekemällä 

erilaisia tehtäviä. Keräämällä tarpeeksi merkkejä voi nostaa omaa tasoa ja tienata palkintoja. 

Tason kehittyessä ostoshyvityksen prosentuaalinen osuus kasvaa asiakkaat hyödyksi. 

Merkin tienaamiseen vaadittavia tehtäviä voi olla esimerkiksi ensimmäisen ostokerran 

suorittaminen, ostosuoritus kolmesta eri kaupasta, kaverin kutsuminen liittymään palveluun 

tai vaikkapa ”Bonusway-koulun suorittaminen”. Toisin sanottuna käyttäjä kehotetaan 

toistuvaan ostotapahtumien suorittamiseen, aktiiviseen kanssakäymiseen palvelun kanssa 

suorittamalla sisäisiä toimintoja ja rekrytoimaan lisää asiakkaita palkkiota vastaan.  

 

Käyttäjälle opetetaan palvelun käyttöä toiston ja ehdollistamisen kautta, kuten luvussa 2.2 

on kuvailtu. Välineellinen ehdollistaminen tapahtuu hyödyntämällä positiivista vahvistusta 

kerättyjen merkkien ja tienatun ostoshyvityksen muodossa. Toistoa tuetaan ja kannustetaan 

kerättävien merkkien tehtävänanoilla. Näin esimerkiksi ”3/4 tonnista” niminen merkki 
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ohjeistaa asiakasta hankkimaan 750€ edestä tilityskelpoista ostohyvitystä, mikä käytännössä 

tarkoittaa todennäköisesti monen tuhannen euron edestä olevia ostotapahtumia. Lisäksi 

positiivista vahvistusta tehostetaan ottamalla vaihteleva muuttuja käyttöön. Kuten kuvassa 5 

näkyy, asiakkaalle neuvotaan: ”Voit saada myös yllätyspalkintoja. Ai mitä palkintoja? Kerää 

merkkejä ja selvitä”. Vastaavaa ehdollistamista ja positiivista vahvistamista esiintyy myös 

kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6: Kehityspolku Bonuswayn asiantuntijaksi 

 

Käyttäjää kehotetaan kehittymään Bonuswayn asiantuntijaksi suorittamalla joukko tehtäviä 

(kuva 6), joiden tarkoituksena on opettaa palvelun käyttöä, suorittaa rahan arvoisia 

ostotapahtumia ja rekrytoida kavereita liittymään. Tilityskelpoisen ostohyvityksen 

tienaaminen ja rekrytoinnista tulevat palkkiot toimivat positiivisena vahvistimena (kuva 6, 
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tehtävälistan kohdat 2, 7 ja 8 ja kehittävät käyttäjän tottumusta ja sitoutumista palveluun 

toistojen myötä. Tehtävälistan (kuva 6) kohtien 1, 3, 5, 6, 9 ja 10 tavoitteena on taas opettaa 

asiakkaalle palvelun käyttöä. Huomioitavaa on myös suoritettujen tehtävien yliviivaus ja 

ylälaidassa oleva kehityspalkki, jotka visualisoivat jäljellä olevaa matkaa palvelun 

asiantuntijaksi. Käyttöliittymän voidaan ajatella toteuttavan sekä prosessi-, että 

oppimisorientoitunutta mielihyvän tunteen edistämistä, kuten luvussa 2.5.2 on kuvailtu. 

Oppimisorientoitunutta mielihyvää tulee kohdista, joiden tarkoitus on opettaa palvelun 

käyttöä, kun taas prosessiorientoitunut mielihyvä tulee ylipäätään tehtävien suorittamisesta. 

 

Navigointipalkissa (kuva 5) olevat punaiset painikkeet taas kehottavat henkilöä toimimaan. 

Toinen painikkeista kertoo ”Kutsu kaverisi niin saat 5€” ja sitä painamalla käyttöliittymä 

siirtyy kuvassa 7 olevaan näkymään. Siitä selviää, että ilmaiset 5€ ansaitsee kutsujan lisäksi 

myös vastaanottaja, jolloin prosessista hyötyvät molemmat osapuolet.  

 

 

Kuva 7: Asiakasta kehotetaan rekrytoimaan omia kavereita palvelun käyttäjiksi 

 

Kuvassa 7 näkyy, miten käyttäjää kehotetaan rekrytoimaan omia kavereita palvelun 

käyttäjiksi. Kyseisessä tapauksessa hyödynnetään myös ehdollistamista ja asiakkaalle 

tarjotaan positiivista vahvistusta rahallisen palkkion muodossa. Asiakkaan voidaan ajatella 

myös ilmaisevan omaa tarvetta sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen (luku 2.5.1). On 

mahdollista, että henkilöä ei ainoastaan ohjaa positiivinen kannustaminen, vaan myös halu 



 

 

 

 

26 

olla kavereille hyödyksi tarjoamansa ilmaisen 5€ välityksellä. Rekrytointiprosessi on tehty 

erittäin helpoksi ja käyttäjälle tarjotaan kolme vaihtoehtoa kutsun lähettämiseksi: 

suosituslinkin lähettäminen, Facebook julkaisun tekeminen, omalle Twitter syötteelle 

julkaiseminen sekä sähköpostitse lähettäminen. Esimerkiksi Twitter-painikkeen painamisen 

jälkeen aukeaa kuvan 8 mukainen ikkuna.  

 

Kuva 8: Rekrytointiprosessi Twitter-palvelun kautta 

 

Kuvan 8 mukainen julkaisu ilmestyy asiakkaan omalle Twitter-syötteelle ja tulee samalla 

näkyviin kaikille häntä seuraavien kavereiden ja tuttujen nähtäväksi. Jo edellä mainitun 

positiivisen kannustamisen lisäksi julkaisu hyödyntää myös kognitiivista oppimista, kuten 

luvussa 2.2 on kuvailtu. Julkaisun luojan voidaan ajatella näyttävän mallia omalle 

tuttavapiirilleen ja sitä kautta kannustavan liittymään myös palvelun käyttäjäksi. Vastaavaa 

kognitiivista oppimista kohdistetaan myös täysin uusiin käyttäjiin. Kirjautumattomana 

vierailijana palvelun etusivulla tulee näkyviin jo olemassa olevien käyttäjien positiiviset 

kommentit palvelun käytöstä (kuva 9). Autenttisuutta on pyritty korostaa oikeilla nimillä ja 

maantieteellisillä sijainneilla. Tässäkin tilanteessa henkilöiden voidaan ajatella antavan 

uusille käyttäjille mallia palvelun tuomista eduista ja epäsuorasti kehottavat liittymään myös 

käyttäjiksi.  
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Kuva 9: Käyttäjien referenssitarinoita. 

 

Luvussa 2.5.3 käsiteltyä harhauttavaa suunnittelua on hyödynnetty vahvasti palvelun 

käyttöliittymän ja käyttökokemuksen suunnittelussa. Edellä mainitun pelillistämisen lisäksi 

muita selkeästi erottuvia tekniikoita ovat ainakin sosiaalinen pyramidi, tunteilla leikittely ja 

harhaanjohtava tärkeysjärjestys. Sosiaalista pyramidia hyödynnetään rekrytoinnissa, kun 

käyttäjiä kehotetaan kutsumaan uusia henkilöitä palkkiota vastaan (kuvat 6 ja 7). Tunteilla 

leikittely tapahtuu monella alueella, kuten esimerkiksi kuvassa 5 esiintyvällä Taso-

välilehdellä, missä käyttäjän nykyinen taso pyritään kuvaamaan ja visualisoimaan 

tunteellisesti. Edellä mainitussa kuvassa esiintyvän alhaisimman tason nimeksi on annettu 

”Söpö dino” ja se on visualisoitu nuorena ja hassun näköisenä dinosauruksena. Sen voidaan 

ajatella herättävän käyttäjässä sekä positiivisia tunteita, että kehittymisen halua. Ilmaan jää 

ikään kuin leijumaan ajatus: ”Mikäköhän tulisi olemaan seuraava taso ja miltä se näyttäisi?”  
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Kuva 10: harhaanjohtava tärkeysjärjestys 

 

Kuvassa 10 on demonstroituna käyttäjälle ilmestyvä ikkuna sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Ilmoituksessa kehotetaan lukijaa lataaman selaimeen lisäosa, joka helpottaa palvelun 

käyttöä. Kyseinen esimerkki toteuttaa harhaanjohtavan tärkeysjärjestyksen piirteet 

mahdollisten valintojen tärkeyksen eri tasoisella painottamisella. Kirkkaan punaisella värillä 

korostettu ”Kokeile selainlisäosaa”-painike dominoi selkeästi näkymää ja se vaikuttaa 

olevan palvelun tarjoajien mieluisin vaihtoehto käyttäjän painettavaksi. 

Tärkeysjärjestyksessä toisena tulee ”Opi lisää”-painike, joka on jo huomattavasti 

maltillisemmin vaaleansinisellä värillä esitettynä. Viimeisellä sijalla on kuvan oikeassa 

ylänurkassa oleva ”Sulje”-näppäin, joka hädin tuskin meinaa edes erottua katsojan silmissä. 

Kyseinen painike johtaa ilmoitusikkunan sulkeutumiseen ilman palveluntarjoajan haluamia 

toimenpiteitä. On tärkeää huomata, että harhaanjohtava tärkeysjärjestys ei ole välttämättä 

käyttäjälle haitaksi. Ohjaamalla asiakkaan käyttäytymistä voidaan myös aidosti parantaa 

käyttökokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. 

 

3.2 Esimerkki 2: Quora 
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Palvelu kuvaa itseään verkkosivuillaan seuraavasti: ”Quora on paikka, jossa voit esittää 

kysymyksiä, joista välität ja saada mahtavia vastauksia” (Quora, 2019). Palvelun 

tarkoituksena on siis tarjota alusta, jossa ihmiset voivat sekä esittää kysymyksiä, että kysyä 

niitä. Käyttäjät myös pystyvät seurata itselleen mielenkiintoisia aiheita ja yksittäisiä 

henkilöitä. Tässä luvussa perehdytään palvelun rakenteeseen ja siihen, miten sen avulla on 

onnistuttu rakentaa maailmanlaajuisesti suosittu tietoalusta.  

 

Quora ohjaa vahvasti kävijöidensä käyttäytymistä ja kyseinen prosessi alkaa jo heti alussa, 

ennen kuin henkilöllä on edes käyttäjätunnusta palveluun. Siirtyessä palvelun etusivulle 

käyttäjän on pakko kirjautua sisään, jotta hän pääsisi sisältöön käsiksi. Vastaavasti jos 

palveluun siirtyy epäsuorasti, kuten esim. Google-haun kautta, antaa se lukea yhden 

vastauksen, minkä jälkeen lukijalle tulee kehotus kuvan 11 mukaisesti rekisteröitymään 

käyttäjäksi. Lukijalle toisin sanottuna annetaan pikainen tuntuma palvelun käytöstä, mutta 

ohjataan melkein saman tien luomaan henkilökohtainen käyttäjä. Näin ollen käyttäjätilin 

luonti vaikuttaa olevan siis hyvin keskeisessä roolissa palvelun käyttämisen näkökulmasta. 

 

Kuva 11 demonstroi hyvin miten äärimmäisen suostuttelevaksi käyttäjän ohjaaminen saattaa 

mennä. Esimerkissä käytetään luvulla 2.5.3 käsiteltyä harhauttavan käyttöliittymän 

tekniikkaa nimeltä ”harhaanjohtava tärkeysjärjestys”. Käyttäjälle tarjotaan useampi 

vaihtoehto, mutta mikään niistä ei käytännössä johda suoraan vastauksen lukemiseen. Sen 

sijaan vaihtoehdot, joita lukijalle tarjotaan ovat erilaiset sisäänkirjautumismenetelmät sekä 

uuden käyttäjätilin luominen.  
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Kuva 11: Kehotus käyttäjätilin luomiseen 

 

Käyttäjän kirjautuessa palveluun aukeaa kuvan 12 mukainen näkymä, josta erottuu useampi 

sitouttamiseen ja totuttamiseen vaikuttava elementti. Bonuswayn ohella myös Quora opettaa 

käyttäjille palvelun käyttöä toiston ja ehdollistamisen kautta, kuten luvussa 2.2 on kuvailtu. 

Oikeasta sivupalkista löytyy ”Paranna syötteesi”-näkymä, jossa henkilöä kehotetaan 

suorittamaan tietyt tehtävät positiivisena vahvistuksena, joiden tarkoituksena on syötteen 

parantaminen. Seuraamalla tehtävien ohjeita käyttäjä oppii kaikki palvelun keskeisimmät ja 

tärkeimmät toiminnot. Tehtävien suorittaminen voidaan siis ajatella toteuttavan sekä 

prosessi-, että oppimisorientoitunutta mielihyvän tunteen edistämistä, kuten luvussa 2.5.2 on 

kuvailtu.  

 

Kysymyksen esittäminen on tehty päätoiminnoksi ja siihen viitataan käyttöliittymässä 

kahdessa kohdassa (kuva 12): ”Mikä on kysymyksesi”-tekstikenttä ja ”Lisää kysymys”-

painike oikeassa yläkulmassa. Kysymyksen lisääminen on keskeisessä roolissa palvelun 

toimintaa – jos ei ole kysymyksiä niin ei ole myöskään sisältöä. Kyseinen strategia on hyvin 

valittu, sillä kuten luvussa 2.5.1 todettiin ihmisillä on psykologinen tarve ja halu ilmaista 

omaa identiteettiä, mielipiteitä ja asenteita. Näin ollen Quora täyttää vakuuttelevan 
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järjestelmän ehdot, sillä alustalla ihmiset pyrkivät vaikuttamaan ja myös ottavat vaikutteita 

kysymysten muodossa olevan sisällön kautta.  

 

 

Kuva 12: Quoran Etusivu-näkymä 

 

Quoran sisältö generoituu jatkuvasti palvelun käyttäjien toimesta, mikä tekee siitä runsasta 

ja lukijoille myös mielenkiintoista. Kuten luvussa 2.4.2 on todettu, laadukas sisältö on 

erittäin merkittävä tekijä sitoutuneisuuden parantamisen kannalta. Palvelu on rakennettu 

kysymysten ja niihin kohdistuvien vastausten ympärille, jotka tekevät sisällöstä myös hyvin 

opetuspainoitteista ja episteemistä. Sillä vaikuttaa olevan myös positiivinen vaikutus 

asiakkaiden sitoutuneisuuteen. Palvelu pyrkii myös jatkuvasti parantaa sisällön laatua 

tekemällä siitä jokaiselle käyttäjälle mahdollisimman yksilöllistä. Selatessa syötettä 

eteenpäin palvelu ehdottaa erilaisia kysymyksiä vastattavaksi ja uusia aiheita seurattavaksi, 

kuten kuvissa 13 ja 14 on esitetty. Toiston myötä palvelu oppii tuntemaan käyttäjän ja 

ehdottaa ajan myötä ajankohtaisempia ja mielenkiintoisempia kysymyksiä. 
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Kuva 13: Kehotus seurata uusia aiheita 

 

Kuvassa 13 oleva näkymä tulee syötteessä vastaan ja siinä kehotetaan käyttäjää alkamaan 

seuraamaan uusia aiheita. ”Follow”-painikkeen alapuolella sanotaan, että kyseistä aihetta on 

ehdotettu, koska käyttäjä seuraa jo valmiiksi jotakin vastaavaa aihetta. Esimerkissä siis 

hyödynnetään luvulla 2.2 käsiteltyä kognitiivista oppimista, sillä jokaista aihetta seuraavien 

henkilöiden määrä tuodaan selvästi esille.  Sen tarkoituksena on luoda henkilölle sellainen 

tunne, että se ikään kuin olisi sosiaalinen normi kuulua suureen joukkoon ihmisiä, jotka 

seuraavat kyseistä aihetta. Väitettä tukee luvussa 2.3 käsitelty TRA-malli, jonka mukaan 

toinen merkittävä tekijänä käyttäytymien selittämiselle on subjektiivinen normi. 

Subjektiivisella normilla tarkoitetaan siis sosiaalista painetta suorittaa tai olla suorittamatta 

jokin toiminto. Vastaavia tekniikoita käytetään myös kuvassa 14 esitetyssä näkymässä, jossa 

käyttäjälle ehdotetaan kysymyksiä vastattavaksi.  
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Kuva 14: Käyttäjää kehotetaan vastaamaan kysymyksiin 

 

Palvelu näyttää omaavan myös suuren osan sosiaaliselle medialle ominaisia piirteitä. 

Kuvassa 15 on esitetty näkymä käyttäjän profiilista, mistä löytyy muun muassa seurattavien 

ja seuraajien lukumäärät, henkilön kirjoittamat kysymykset ja vastaukset ja käyttäjän 

perustiedot, kuten profiilikuva, nimi ja kuvaus. Palvelussa pystyy verkostoitumaan muiden 

palvelun käyttäjien kanssa, esittää heille kysymyksiä tai vaikkapa alkaa seuraamaan heitä.  

Kuten luvussa 2.4.2 on käsitelty, sosiaalisella medialla ja internet-yhteisöillä vaikuttaa 

olevan suuri merkitys sitoutumiseen ja sen ylläpitämiseen palvelua kohtaan. Se on keskeinen 

tekijä tunnesiteen luomiseen eri käyttäjien välille, sekä käyttäjien ja palvelun välille.  
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Kuva 15: Käyttäjän ”Profiili”-sivu 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tarkoituksena on selittää miten kuluttajat voidaan totuttaa verkkopalveluiden 

käyttäjiksi ja luvussa kaksi esitetyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta se voidaan tehdä 

uskottavalla tasolla. Totuttamisprosessin lähtökohtana on käyttäjän tottumuksen 

rakentaminen osaksi palvelun käyttöä. Tottumus on siis käyttäytymisen malli, joka kehittyy 

toistojen myötä ja laukeaa alitajuntaisella tasolla ärsykkeestä. Se on suhteellisen helposti 

opetettavissa palvelun käyttäjille, eikä vaadi henkilöltä erityistä kognitiivista 

ajatustoimintaa, mikä tekee siitä varsin tehokkaan työkalun. Lisäksi oikeiden ärsykkeiden 

käyttäminen tekee koko prosessista hyvin ohjattavan ja hallitun.  

 

Kuitenkin jotta toiminto voisi kehittyä tottumukseksi, tulee sitä alkuvaiheessa motivoida 

ulkoisten tekijöiden avulla. Tässä avuksi tulee luvussa 2.2 esitetty oppiminen klassisen 

ehdollistamisen kautta, joka voidaan jakaa kognitiiviseen oppimiseen, sekä käyttäytymisen 

kautta oppimiseen. Kognitiivisessa oppimisessa yksilö muun muassa tarkkailee muiden 

toimintaa ja laittaa merkille kannustavat vahvistukset, jotka jatkossa toimivat omina 

kannustimina. Esimerkiksi roolimallin hyödyntäminen mainoksissa toimii kannustavana 

vahvistajana kuluttajan silmissä. Käyttäytymisen oppimisessa taas haluttua tekemistä 

lähestytään ehdollistamisen kautta. Kolme yleistä tapaa, joilla ehdollistaminen voi tapahtua 

ovat positiivinen vahvistaja, negatiivinen vahvista tai rangaistus. Positiivisena vahvistajana 

voi toimia esimerkiksi rahallinen palkinto toiminnan suorittamisesta.  

 

Käyttäytyminen ja sen ohjaaminen on tärkeässä roolissa tottumuksen muodostamisessa. 

Luvussa 2.3 esitetty TRA-malli selittää yhteyden asenteiden ja käyttäytymisen välillä. Sen 

mukaan käyttäytymiseen vaikuttaa yksilön omat asenteet, sekä sosiaalisen ympäristön 

subjektiiviset normit. Jos yksilö uskoo toiminnan positiiviseen vaikutukseen, niin hän 

suhtautuu sen suorittamiseen myönteisemmin. Vastaavasti negatiivisella vaikutuksella on 

kielteinen vaikutus. Subjektiiviset normit taas muodostuvat sosiaalisen ympäristön 

vaikutuksesta ja vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen yhteisön normien mukaisesti. 

Ymmärtämällä kohderyhmän asenteet ja sosiaaliset normit voidaan rakentaa palvelu tavalla, 

joka edesauttaa tottumusten muodostamista, mikä tekee TRA-mallista erittäin hyödyllisen. 
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TRA-mallin mukaan asenteilla on suuri merkitys käyttäytymiseen ja sitä kautta tottumuksen 

muodostumiseen. Luvussa 2.4 käsitellään tekijöitä, jotka ovat keskeisiä kuluttajien hyvän 

asenteen saavuttamiseen ja ylläpitämiseen palvelua kohtaan. Kuluttajan tulee olla 

tyytyväinen palveluun ja ennen kaikkea luottaa siihen. Sillä on keskeinen merkitys 

brändikuvaan, sitoutuneisuuteen ja lojaalisuuteen. Sitoutuneisuudella taas on tutkimusten 

mukaan positiivinen vaikutus tyytyväisyyteen ja lojaalisuuteen palvelua kohtaan. 

Lojaalisuudella tarkoitetaan taipumusta valita tietty tuote muiden edelle siihen kohdistuvan 

tyytyväisyyden vaikutuksesta. Edellä mainitut tekijät ovat siis vahvasti yhteydessä toisiinsa 

ja usein myös riippuvaisia. Asiaa voidaan yleistää seuraavasti: tyytyväisyys palveluun 

vaikuttaa positiivisesti siihen kohdistuvaan luottamukseen, mikä taas edistää asiakkaan 

lojaalisuutta. 

 

Kaikki edellä mainitut teoriat voidaan soveltaa yleisellä tasolla mihin tahansa 

palvelumuotoon. Kuitenkin työn erikoistuessa verkkopalveluihin on tärkeää ymmärtää 

informaatioteknologian ominaispiirteet, kuten mielihyvän ja harhauttavan suunnittelun 

hyödyntäminen osana käyttöliittymää ja käyttökokemusta. 21. vuosisadalla melkein 

jokaisella on jonkinlainen tietotekninen laite, joka on jatkuvasti ja helposti saatavilla. 

Mediasisällön kuluttaminen on tehty vaivattomaksi ja rajattomaksi ja sen tuomaa mielihyvän 

tunnetta hyödynnetään tottumuksen rakentamisessa. Harhauttava suunnittelu taas tarkoittaa 

käytännössä tilanteita, joissa kehittäjä hyödyntää tuotteen suunnitteluvaiheessa tietämystään 

ihmisten käyttäytymisestä ja kuluttajien taipumusta harhaanjohtaviin toimintoihin vastaan 

heidän omia etujansa.  

 

Informaatioteknologia pyrkii tahattomasti tai tahallisesti vaikuttamaan ihmisten asenteisiin 

ja käyttäytymiseen. On olemassa niin kutsutut vakuuttelevat järjestelmät, jotka käytännössä 

tarkoittavat ”tietokoneen ohjelmistoa tai tietojärjestelmää, joka on suunniteltu vahvistamaan, 

muuttamaan tai muokkaamaan asenteita tai käyttäytymistä tai molempia pakottamatta tai 

huijaamatta siihen.” Hyvin pitkälti tähän tavoitteeseen voidaan päästä hyödyntämällä jo 

edellä mainittuja tekniikoita kuten esimerkiksi ehdollistaminen, vahvistaminen ja asenteisiin 

vaikuttaminen.  
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Luvussa 3 tarkasteltiin kahta olemassa olevaa verkkopalvelua, jotka ovat molemmat 

rakennettu vahvasti kuluttajan totuttamisprosessin ympärille. Esimerkkien avulla näytettiin 

miten suuri osa kirjallisuuskatsauksessa mainituista teorioista ja malleista käytetään oikeassa 

maailmassa. Luku antaa myös hyvin ymmärtää minkälaiset motiivit palveluiden kehittäjillä 

on sekä millainen ajatus- ja tapahtumaketju käyttäjällä on tarkoitus toteutua. Molemmissa 

esimerkeissä on havaittavissa lukuisia yhtenäisiä piirteitä, kuten esimerkiksi käyttäytymisen 

ohjaaminen, ehdollistaminen ja TRA-mallin hyödyntäminen. On myös mielenkiintoista 

havaita, miten paljon erilaisia tekniikoita käytetään samanaikaisesti halutun lopputuloksen 

saavuttamiseksi.  
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