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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyössä tarkastellaan niitä verkkosivujen elementtejä, joiden avulla saadaan 

käyttäjä luottamaan verkkosivustoon. Aiheen valinta sai alkunsa kirjoittajan 

mielenkiinnosta tunteiden ja alitajunnan hyväksikäyttöön käyttöliittymän ja 

verkkosivustojen suunnittelussa. Tunteiden kirjo on kuitenkin laaja, joten aihe rajautuu 

luottamukseen. 

 

Verkkosivujen myötä käyttäjä joutuu luottamaan kanssaihmisiin, joita ei tunne, ei ole 

tavannut eikä todennäköisesti tule tapaamaan. Verkkokaupasta ostaessaan käyttäjä ei 

pysty kaupan fyysisestä olemuksesta päättelemään myyjän luotettavuutta. Käyttäjä ei 

ehkä ostaisi tuotetta, mikäli näkisi myyjän tai tämän kivijalkamyymälän, esimerkiksi 

autotallin perällä sijaitsevan yrityksen, todellisuudessa. Verkkosivuilla käyttäjä rakentaa 

luottamuskäsityksensä sivulla annettujen vinkkien varaan. 

 

Tutkielman ydinkysymyksiä ovat: miksi verkkosivulla luottamuksen herättäminen on 

tärkeää? Mistä elementeistä verkkosivun herättämä luottamus rakentuu? Luottamusta ja 

sen rakentumista voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta, mutta aihetta 

lähestytään yrityksen ja verkkosivun suunnittelijan silmin. Tavoitteena on löytää 

jonkinlainen villakoiran ydin. Absoluuttisen totuuden löytyminen on epärealistista, sillä 

luottamuksen rakentuminen on useasta tekijästä ja osapuolesta kiinni. Käyttäjää tai 

käyttötilannetta ei voi suunnitella, joten vaihtoehtona on yrittää ymmärtää käyttäjän 

ajattelua ja käyttäytymistä. Sen avulla on mahdollista saada uusia näkökulmia 

suunnitteluprosessiin ja toteuttaa verkkosivut, jotka miellyttävät niin käyttäjää kuin 

yritystäkin. 

 

Opinnäytetyö pohjautuu on alan kirjallisuuteen, tietokantoihin ja internetin teksteihin. 

Kirjoitelman alussa käydään lyhyesti läpi käyttäjäkokemus- ja käytettävyys-käsitteitä. 

Luvussa 4 siirrytään luottamuksen määrittelyyn ja sen myötä varsinaiseen aiheeseen, 

verkkosivuston erilaisten elementtien vaikutuksista luottamuksen syntyyn. 

Yhteenvedossa on muistilista tärkeimmistä opinnäytetyössä esitellyistä asioista.  
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2 Käyttäjäkokemus 
 

Tässä luvussa käydään läpi käyttäjäkokemuksen pääperiaatteita ja sen erilaisia 

määritelmiä. Käyttäjäkokemusta on vaikea määritellä tarkasti, sillä aiheesta on 

useampia, hieman toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Lisäksi termi user experience (UX) 

voidaan kääntää suomeksi käyttö- tai käyttäjäkokemukseksi. Tässä tutkielmassa 

käytetään termiä käyttäjäkokemus, sillä se kuvaa paremmin opinäytetyön aihetta ja sitä, 

että kyseessä on nimenomaan käyttäjän mielessä syntyvä tuntemus. Verkkosivua 

lukevasta henkilöstä käytetään sanaa käyttäjä, joka on vakiintunut termi tietotekniikkaa 

tai tieto-ohjelmaa käyttävälle henkilölle. Käyttäjä-termiä käytetään myös huumaavien 

aineiden väärinkäyttäjistä, mutta tässä opinnäytteessä ei ole kyse tällaisesta henkilöstä. 

 

Käyttäjäkokemus ei tarkoita samaa kuin käytettävyys. Käytettävyys on vain osa 

suurempaa kokonaisuutta, käyttäjäkokemusta. Käyttäjäkokemus kattaa kaiken, mitä 

käyttäjä tuntee, havainnoi, aistii ja pohtii mielessään käytön aikana ja sen jälkeen. 

Luottamuksen tunne on osa käyttäjäkokemusta. 

 

ISO 9241-210 -standardi määrittelee käyttäjäkokemuksen muodostuvan "henkilön 

havainnoista ja vasteista, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun 

käytöstä ja/tai ennakoidusta käytöstä" (ISO 2011, Jokelan 2011 mukaan). Standardi 

listaa kolme tekijää, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen: järjestelmä, käyttäjä ja 

konteksti.  

 

W3C (The World Wide Web Consortium) tulkitsee lyhyesti verkkosivun 

käyttäjäkokemuksen olevan ”Selaimen tai käyttöliittymän näyttämä materiaalivalikoima, 

jonka käyttäjä havaitsee ja jonka kanssa hän voi olla vuorovaikutuksessa” (Lewis 2005).  

 

Käyttäjäkokemuksessa on kyse kokemuksesta, ei niinkään lopputuloksesta tai  

-tuotteesta. Vaikka käyttäjäkokemus on kaikille sama, on se silti jokaiselle eri. 

Käyttäjäkokemus syntyy käyttäjän psykologisten tarpeiden täyttymisestä, joka 

puolestaan motivoi käyttäjää. Sivuston suunnittelija ei voi taata käyttäjälle 100 % tiettyä 

kokemusta, sillä käyttäjäkokemukseen liittyy tuotteen ulkoasun lisäksi äänet, käyttäjän 

tunteet, ajatukset, motiivi ja toiminta. Käyttäjäkokemus perustuu kontekstiin, objektiin, 

ihmisiin sekä siihen, että kokemus on subjektiivinen. (Hassenzahl 2010, 6-64.)  
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Alla olevasta vuokaaviosta ilmenee käyttäjäkokemukseen liittyvä alue (kuvio 1 b, ruskea 

laatikko), jota suunnittelija ei voi hallita. Siinä suunnittelijan luomat tuotteen (tavoitellut) 

ominaisuudet sekoittuvat käyttäjän omiin tarpeisiin, tunteisiin jne. (Hassenzahl 2004a, 

32.) 

 

 

Kuvio 1. Käyttäjäkokemuksen pääelementit suunnittelijan (a) ja käyttäjän (b) näkökulmasta 
katsottuna (Hassenzahl 2004a, 32). 

 

Haasteellista käyttäjäkokemuksen suunnittelussa on muokata kokemuksia ilman, että 

käyttäjä huomaa yrityksen. Kokemus pysyy käyttäjälleen uutena, kun hän voi muokata 

sitä, muttei täysin selittää tai ennustaa. (Hassenzahl 2010, 11-40.) 

 

 

* Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan osasto, Hypermedialaboratorio 2011. 
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Nielsenin & Normanin (1998-2013) mukaan käyttäjäkokemus käsittää kaikki näkökulmat 

käyttäjän vuorovaikutuksessa yritykseen, sen tuotteisiin ja palveluihin. Hyvän 

käyttäjäkokemuksen tulee täyttää asiakkaan tarpeet vaivattomasti. Lisäksi tuotteen 

omistamisen ja käytön on oltava nautittavaa. Parhaimmillaan kaikki yrityksen toiminnot, 

kuten tekniikka, markkinointi, teollinen muotoilu sekä käyttöliittymän ulkoasu (graafinen 

suunnittelu) liittyvät saumattomasti yhteen.  

 

Peter Morville (2004) jakaa käyttäjäkokemuksen erittelyn hunajakennomaisiin (kuvio 2) 

lohkoihin. Paras käyttäjäkokemus saadaan, mikäli sivusto täyttää kerralla useamman 

kennon vaatimukset. Täyttymiseen vaaditaan tasapainottelua sisällön, kontekstin ja 

käyttäjien kesken. Sivuston suunnittelijan kannattaa keskittyä mihin tahansa näistä osa-

alueista parantaakseen sivuston käyttäjäkokemusta. Hän voi käyttää kennoja 

työvälineinä, ”suurennuslaseina”, saadakseen uusia näkökulmia käyttäjäkokemuksen 

suunnitteluun. (Morville 2004.)  

 

 

Kuvio 2. Hunajakennomalli (Morville, 2004). Kenno kuvaa käyttäjäkokemuksen muodostumista. 

 

Opinnäytetyön aiheen painopiste on alimmassa kennossa, luottamuksessa, mutta muut 

kennot vaikuttavat siihen haloefektin tavoin. Kun käyttäjä tuntee kaikkien reunoissa 

olevien kennojen täyttyvän, on sivustolla painoarvoa hänelle ja verkkosivun omistaja saa 

positiivisen huomion. 

 

 

Painoarvo
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3 Käytettävyys 
 

Käytettävyys-luvussa kerrotaan lyhyesti muutamia määritelmiä siitä, mitä käytettävyys 

(usability) tarkoittaa. Aihetta käsitellään verkkosivujen näkökulmasta, mutta 

käytettävyys-termi voi liittyä myös palvelun, esineen ym. suunnitteluun. Edellisessä 

luvussa selitetty käyttäjäkokemus on käytettävyyttä laajempi käsite. Käyttäjän 

näkökulmasta katsottuna hyvä käyttöliittymän käytettävyys houkuttelee käyttämään 

tekniikkaa. Käytettävyyden voi kiteyttää lauseeseen ”Käytettävyys = Kuinka helpoksi ja 

miellyttäväksi käyttäjä kokee tarpeidensa täyttymisen” (Nielsen 2012a). 

 

Käytettävyydessä on kyse siitä, kuinka hyvin toiminnallisuutta pystytään käyttämään ja 

voidaanko järjestelmää käyttää hyväksi halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Nielsen 

(1993) siteeraa Usability Engineering-kirjassaan Grudinia ja kertoo tämän jakavan 

järjestelmän (kuvio 3) kelpoisuuden (usefullness) kahteen alalohkoon, hyödyllisyyteen 

(utility) ja käytettävyyteen. (Nielsen 1993, 25.) 

 

 

 

Kuvio 3. Malli järjestelmän hyväksyttävistä ominaisuuksista (Nielsen 1993, 25).  
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Nielsenin (2012a) mukaan on viisi erilaista osatekijää: 

 

1. Opittavuus. Kuinka helppoa käyttäjän on suorittaa vaadittavat perustoimenpiteet 

tutustuessaan ensimmäistä kertaa käyttöliittymään? 

2. Tehokkuus. Kuinka nopeasti käyttäjä pystyy suorittamaan tehtävät tutustuttuaan 

käyttöliittymään? 

3. Muistettavuus. Kuinka helposti käyttäjä pystyy palauttamaan mieleen käyttöliittymän 

toimintaperiaatteet palatessaan sen pariin myöhemmin uudestaan? 

4. Virheet. Kuinka paljon käyttäjä erehtyy ja kuinka vakavia virheet ovat? Kuinka 

vaivattomasti käyttäjä selviää virheistä? 

5. Tyytyväisyys. Kuinka miellyttävää käyttöliittymää on käyttää? 

 

Yllä olevan listan lisäksi käytettävyyteen liitetään muitakin tärkeitä laatuominaisuuksia. 

Eräs niistä on hyödyllisyys, eli täyttyykö käyttäjän tarpeet. Sekä käytettävyys että 

hyödyllisyys ovat yhtä tärkeitä ominaisuuksia, sillä yhdessä ne määrittelevät 

käyttökelpoisuuden. (Nielsen 2012a.)  

 

Hyvä käytettävyys on tärkeää, mutta siitä huolimatta Hassenzahl (2004b, 46) väittää 

sivuston tärkeimmän ominaisuuden olevan miellyttävyys. Sivuston käytettävyyden 

parantamisella ei juurikaan ole merkitystä, vaan tärkeämpää olisi keskittyä 

käyttäjäkokemuksen suunnitteluun silloin, kun yritys tavoittelee myynnin ja markkinoinnin 

kasvua. Hyvän käyttäjäkokemuksen syntymistä edesauttaa hyvä käytettävyys. Sen 

edellytyksenä on kuitenkin, että käyttäjän tarpeet on huomioitu ja ne täyttyvät. Hyvä 

käytettävyys, joka ei täytä käyttäjän tarpeita, ei hyödytä ketään. (Hassenzahl 2004b, 46.) 

 

4 Luottamusta herättävä verkkosivusto 
 

Tässä luvussa esitellään elementtejä, jotka vaikuttavat verkkosivun 

luotettavuusmielikuvaan. Luvun alussa käydään läpi luotettavuus-käsitettä ja 

luottamuksen merkitystä. Luottamuksella on runsaasti erilaisia käsitteitä, rakenteita ja 

tasoja, joten sen perinpohjaiseen käsittelyyn ei tässä opinnäytetyössä ja sen 

laajuudessa ole mahdollisuutta.  
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4.1 Mitä on luottamus?  
 

Luottamus on vedonlyöntiä muiden mahdollisista toiminnoista tulevaisuudessa 
(Sztompka 2000, 25). 

 
Luottamus on omakohtainen mahdollisuus, jossa yksilö A odottaa toisen yksilön, 
B:n, suorittavan annetun toiminnon ja josta tämän hyvinvointi on riippuvainen 
(Gambetta 1988; Etalle & den Hartog & Marsh 2007, 3 mukaan). 

  

Konseptina luottamus on jokseenkin epäselvä käsite, tarkastellaan sitä sitten 

filosofisesta, sosiologisesta tai teknisestä näkökulmasta (Karvonen 1999, 2). Joissakin 

tapauksissa luottamuksessa voi myös olla kyse toiveajattelusta, jolloin se on lähempänä 

toivoa kuin luottamusta (Gambetta 2000, 224). Uslaner (2004, 28) puhuu strategisesta ja 

moraalisesta luottamuksesta, jotka ovat hänen mukaansa 2 eri asiaa. Strateginen 

luottamus päättelee, onko verkkosivu turvallinen ja voiko siihen luottaa. Moraalinen 

luottamus ei päättele verkkosivun turvallisuutta, mutta antaa rohkeutta ottaa riskejä. 

Moraalinen luottamus perustuu lapsuudessa opittuun suhtautumiseen ja tähän nojautuva 

käyttäjä on herkempi ottamaan riskejä internetissä. Verkkokauppa, jossa on positiivisia, 

mutta ehkä tekaistuja arvosteluja, vetoaa juuri tällaisiin käyttäjiin. Moraalinen luottaja 

väheksyy negatiivisia kokemuksia, kun taas strateginen luottaja voi jättää koko sivuston 

selailun sikseen. (Uslaner 2004, 28-29.)  

 

Käsitteinä luotettavuus ja uskottavuus ovat keskenään sukulaisia, mutteivät 

synonyymejä. Uskottavuus on kuin kauneus – se on katsojan silmissä. Uskottavuuden 

rakentumisesta on useita erilaisia näkemyksiä, mutta joidenkin tutkijoiden ja psykologien 

mielestä se muodostuu kahdesta pääelementistä, luotettavuudesta ja asiantuntijuudesta. 

Uskottavuuteen syntymiseen löytyy johtolankoja, kuten rehellisyys ja 

johdattelemattomuus. Verkkosivulla yrityksen rehellisyyttä voi kuvastaa esimerkiksi 

kolmannen osapuolen hyväksyntä. (Fogg 2002b, 122-125.)  

 

 

Kuvio 4. Uskottavuuden syntyminen. Luotettavuus ja asiantuntijuus muodostavat yhdessä 
uskottavuuden (Fogg 2002b, 156).  
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Mitä paremmin yritys täyttää luotettavuus ja asiantuntijuus määritelmät, sitä helpommin 

se saavuttaa uskottavuuden (kuvio 4). Verkkosivusto voi ilmentää luotettavuutta, vaikkei 

yrityksellä olisi asiantuntijuutta. Pelkkä asiantuntijuus ei välttämättä tee yrityksestä 

uskottavaa, jos muut luotettavuus elementit puuttuvat. (Fogg 2002b, 123-124.) 

Asiantuntijuudesta voi viestiä titteli, palkinto tai verkkosivun ulkoasu, joka sopii yrityksen 

alaan  

 

Uskottavuuteen liittyy maineen hallinta ja sen lähtökohtana on usein yrityksen halu 

vaikuttaa tavalla tai toisella käyttäjään. Foggin (2002b, 156) mukaan uskottavuudella 

pystytään vaikuttamaan käyttäjän asenteisiin ja käyttäytymiseen, kun taas Uslanerin 

mielestä internet ei pysty vaikuttamaan käyttäjän persoonallisuuteen. Verkkosivuston 

herättämä luottamus tai sen määrä riippuu pitkälti käyttäjästä itsestään. Käyttäjän 

luottamus kuvastaa hänen luottamustaan tosielämässä. Mitä tahansa hän tekeekin 

verkkosivulla, ei se muuta hänen perusluottamustaan. Internet ei myöskään muuta 

käyttäjän persoonallisuutta. (Uslaner 2000, 62-63.)  

 

Ilman uskottavuutta yrityksen on vaikea toimia ja saavuttaa tavoitteitaan. Uskottavuus, 

asiantuntijuus sekä luotettavuus eivät ole pysyviä olotiloja – ne ovat helposti 

menettävissä. 

 

4.1.1 Luotettavuus on osa käyttäjäkokemusta 

 

Luottamuksellinen suhde on tärkeä osa hyvää käyttäjäkokemusta, mutta samalla 

yrityksen olisi syytä arvioida mihin luottamuksen rakentamisella halutaan pyrkiä. 

Tavoitteena voi olla esimerkiksi myynnin kasvattamiseen. Vaikkei selvää tavoitetta olisi, 

tulee verkkosivuston olla luotettavan oloinen, sillä luottamuksella on positiivisia 

seurauksia niin verkkosivun omistajan kuin käyttäjän kannalta (Sztompka 2000, 104). 

Esineeseen [verkkosivuun] kohdistuvassa luottamuksessa on pohjimmiltaan kyse 

luottamuksesta toisiin ihmisiin, niihin, jotka ovat sen tuottaneet (Sztompka 2000, 21).  

 

Luotettavuuden tärkeys korostuu varsinkin verkkokaupassa, sillä se on kasvoton, 

nimetön ja automatisoitu (Hassanein & Head 2004, 15-22, Lumsden & MacKay 2006, 

471 mukaan). Kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen verrattuna verkkosivut voivat 

tarjota nimettömyyden, mutta samalla niiden käyttö myös paljastaa käyttäjästä tietoja 

(Friedman & Kahn & Howe 2000, 38). Ei siis ole yllättävää, että verkkosivut ovat sekä 

vähiten että eniten luotettu viestintäväline. Käyttäjä ei pysty arvioimaan yrityksen 
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luotettavuutta kehonkielestä tai kivijalkamyymälän ulkoasusta (Lumsden & MacKay 

2006, 471) ja paikallinen kasvotusten tapahtuva toiminto korvautuu monimutkaisella 

sosioteknisellä järjestelmällä, jota useimmat käyttäjät eivät ymmärrä (Riegelsberger & 

Sasse & McCarthy 2003, 121). Toimintoketju on monimutkainen, ja siihen liittyy riskejä. 

Luottamus on keino vähentää tämän monimutkaisen prosessin ilmenemistä. 

(Riegelsberger & Sasse & McCarthy 2003, 121.) 

 

Fogg (2002b, 132) kertoo kirjassaan, että käyttäjä saattaa tuntea suurempaa 

luottamusta tietotekniikkaa kuin kanssaihmisiään kohden. Väittämä herättää pohtimaan 

verkkosivun ja internetin tärkeyttä: pitääkö käyttäjä sivustoa luotettavampana 

viestintävälineenä kuin yrityksen työtekijän kanssa kasvokkain tai puhelimitse 

keskustelua? Mikäli käyttäjä luottaa tietotekniikkaan, voiko rakentaa luottamusta 

tietotekniikan / verkkosivuston avulla? Jos on näin, kasvaa luottamusta herättävän 

verkkosivuston tärkeys entisestään. 

 

Entä jos käyttäjä ei osaa arvioida tai luota verkkosivuilla oleviin tietoihin? Mikä olisi 

lopputulos? Tilanne voisi päätyisi siihen, että käyttäjä lopettaisi internetin järkevän 

käytön. Verkkosivut muuttuisivat mitättömiksi, eikä niiden sisällöllä ja palveluilla olisi 

vaikutusta arkielämään. (Fogg & Soohoo & Danielson & Marable & Standford & Tauber 

2002a, 9.) Suunnittelijan kannattaa muista, että vasta kun käyttäjä tuntee tarvitsevansa 

verkkosivun palveluja, on hän myös alttiimpi luottamaan sivustoon. Jopa siitäkin 

huolimatta, etteivät kaikki luottamuskriteerit täysin täyttyisi (Karvonen 1999, 10.) Käyttäjä 

odottaa mielessään vastausta siihen, mitä sivusto voi tarjota hänelle ja täyttyvätkö 

häneen tarpeensa. Hyvän sivuston tulisi täyttää käyttäjän odotukset nopeasti ja 

vaivattomasti, sillä tarpeiden tyydyttäminen synnyttää luottamusta. 

 

Käyttäjän sosiaaliseen elämään on levinnyt uusia ja laajentuneita uhkia. Mitä enemmän 

yhteiskunta käyttää teknologiaa, sitä vaikeampaa käyttäjän on ennakoida sen 

seurauksia. Teknologian monikerroksisuus ja vaihtoehtojen runsaus luo yhteiskunnasta 

läpitunkemattoman. Teknologian ja yhteiskunnan yhä lisääntyvä monimutkaisuus ja 

vaihtoehtojen runsaus vaatii sokeaa luottamusta nimetöntä ja persoonatonta toimijaa 

kohtaan, eikä käyttäjällä ei ole vaikutusvaltaa tai mahdollisuutta seurata tämän 

toimintaa. (Sztompka 2000, 12-13.) Käyttäjä ei pysty päättelemään sivun todellista 

turvallisuuden tasoa, sillä suunnittelija voi tarkoituksellisesti herättää luottamusta kuvien 

ja tekstin avulla (Friedman ym. 2000, 37). Joskus käyttäjä joutuu luottamaan sokeasti. Ei 

siksi, että hän tietäisi kuinka luotettava tai epäluotettava vastapuoli on, vaan siksi, että 
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muut vaihtoehdot ovat huonompia. (Gambetta 2000, 223.) Internet luo luottamuksen 

ilmapiiriä ja toisaalta aiheuttaa sen puutetta (Friedman ym. 2000, 37). Sztompkan (2000, 

32) mukaan on paradoksaalista, että vaikka luottamus toimii riskin vähentäjä, tuo se 

tullessaan uuden ”luottamisen” riskin.  

 

Luottamus ja riski liittyvät läheisesti yhteen. Mikäli riskiä ei ole, ei tarvita 

luottamustakaan. (Luhmann 1988, Eggerin 2003, 15 mukaan.) Tilanteessa, jossa on 

toimittava epävarmuudesta ja riskistä huolimatta, antaa luottamus suunnan. Luottamus 

tuottaa tunteen järjestyksestä ja turvallisuudesta, siitä tulee toimintasuunnitelma jonka 

avulla voi käsitellä epävarmaa ja hallitsematonta tulevaisuutta. (Sztompka 2000, 25.) 

Luottamus on ratkaisu tiettyihin riskejä sisältäviin ongelmiin (Luhman 2000, 95), mutta 

riski riippuu käyttäjän toiminnoista, valinnoista ja päätöksistä (Sztompka 2000, 30). 

Riskin ottaminen koskee myös yritystä, ei vain käyttäjää. Mikäli käyttäjä huomaa 

yrityksen ottavan suuremman riskin kuin käyttäjä itse, voi se luoda luottamusta ja 

positiivisuutta yritystä kohtaan. Yrityksen ottama riski voi esimerkiksi verkkokaupassa 

olla tuotteen lähettäminen käyttäjälle laskua vastaan. 

 

Joissakin tapauksissa luottamus voi muistuttaa jopa pelaamista, sillä molemmissa on 

kyse riskien ja epävarmuuden kohtaamisesta. Mikäli verkkosivusto vaatii käyttäjältä 

suurta luottamusta (esim. annettava luottokortin numero), ei peliteorian soveltaminen ole 

kovin yleistä suuremman menettämisuhan vuoksi. (Grabner-Kräuter & Kaluscha & 

Fladnitzer 2006, 239.) Tunnetuimpia peliteorioita on vangin dilemma, joka käsittelee 

valintilanteita, itsekkyyttä, yhteistyötä ja luottamusta. Vangin dilemmassa luottamuksen 

määrä vaihtelee, eivätkä vastapuolet välttämättä pysty ennakoimaan toistensa 

käyttäytymistä (Wikipedia 2013b). Verkkosivut voivat käyttää hyväkseen myös niin ns. 

luottamuspeliä (trust game). Siinä ensimmäisen siirron tekevä päättää haluaako asettaa 

itsensä alttiiksi seuraavan siirron tekevän vastapuolen toimenpiteille ja kuinka paljon on 

mahdollisesti valmis ottamaan riskejä saavuttaakseen omat tavoitteensa. 

Luottamuspeliä käyttävät hyväkseen varsinkin verkkokaupat. Mahdollinen ostaja päättää 

ensin luottaako sivustoon ja mikäli luottaa, jää odottamaan vastapuolen (myyjän) 

lupaamaa täyttymystä. (Riegelsberger ym 2003, 124.) 
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4.1.2 Verkkosivuston luotettavuusmääritelmiä 
 

Käyttäjän verkkosivua kohtaan tunteman luottamuksen voi jakaa kolmeen osaan: 

 

1. Luottamus ennen sivustolla vierailua (brändäys) 

2. Luottamus sivustolla vierailun aikana (UI ja UX design) 

3. Luottamus sivustolla vierailun jälkeen (asiakaspalvelu, tarpeiden täyttyminen) 

(Egger 2001) 

 

Luotettavuutta voidaan jaotella myös sen muodostumistavan mukaan: 

 

1. Oletettu luotettavuus 

- Käyttäjä uskoo/luottaa omien olettamustensa pohjalta. Esimerkiksi sivuston 

osoite on selkeä ja yritystä kuvaava (yritys ei piiloudu), osoitteen lopussa on .org 

(yritys on ”virallinen järjestö”), käyttäjä huomaa sivustoa päivitettävän usein (joku 

”huoltaa” yritystä) tai brändi on jo ennestään tuttu.  

 

2. Pinnallinen luotettavuus 

- Perustuu käyttäjän pintapuoliseen havainnointiin. Sivusto esimerkiksi näyttää 

visuaalisesti hyvältä, eivätkä mainokset häiritse käyttäjää.  

 

3. Maineen avulla saatu luotettavuus 

- Luottamus on saavutettu kolmannen osapuolen avulla tai suosituksesta. Yritys 

on esimerkiksi saanut palkinnon, tunnustuksen tai tuttava suosittelee sivustoa. 

Maineeseen perustuva luottamuksen osoitus, kuten linkki sivustolta toiselle, on 

internetissä yleistä. 

  

4. Ansaittu luotettavuus 

- Perustuu kokemukseen ja on ehkä kaikkein tehokkain luottamuksen muoto. 

Yleensä kokemukseen perustuva luottamus voimistuu ajan myötä, joskin huono 

käyttäjäkokemus saattaa aiheuttaa päinvastaisen reaktion. Esimerkkinä 

ansaitusta luotettavuudesta on käyttäjän toteama hyvä palvelu ja tyytyväisyys 

siihen.  

 

Yllä mainitut neljä luottamusta ovat eri näkökulmia internetissä esiintyvään 

luottamukseen ja ne voivat sekoittua keskenään. Esimerkiksi oletettu luottamus 
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vaikuttaa pinnalliseen luottamukseen, joka puolestaan muodostuu käyttäjän muista 

oletuksista ja uskomuksista. (Fogg 2002b, 131-137.) 

 

Käyttäjä ei hahmota kerralla kaikkia sivuston elementtejä, joten suunnittelijan kannattaa 

keskittyä ensimmäiseksi pinnalliseen luotettavuuteen (kohta 2 edellä olevassa listassa) 

vaikuttaviin alueisiin. Erilaisten luotettavuuksien tärkeysjärjestys riippuu sivustosta ja 

järjestyksen hahmottaminen voi olla suunnittelijalle haasteellista.  

 

Mikäli yritys täyttää oletetun, pinnallisen ja maineen avulla saadun luottamuksen kriteerit, 

on sillä hyvät mahdollisuudet saada ansaittua luotettavuutta. Ansaittu luotettavuus on 

yrityksen kannalta luottamuksista tavoiteltavin. Ansaittu luottamus on vaikeinta 

saavuttaa, mutta toisaalta sen avulla on helpointa vaikuttaa käyttäjän asenteisiin ja 

käyttäytymiseen. Lisäksi se saa käyttäjän pysymään verkkosivulla kauemmin, ostamaan 

uudestaan tuotteita (mikäli kyseessä on verkkokauppa) ja kertomaan sivustosta muille. 

Luottamuksen avulla voidaan saada käyttäjä toistamaan toimintaansa ja palaamaan 

uudestaan sivuston pariin. Tulee muistaa, että luottamuksen ja uskottavuuden määrä voi 

vaihdella ajan myötä, mutta jos se katoaa kokonaan, voi sen uudelleen saavuttaminen 

olla vaikeaa. (Fogg 2002b, 137-170.)  

 

4.1.3 Luottamus ja sitoutuminen 

 

Käyttäjä on entistä auliimpi sitoutumaan yritykseen, brändiin tai tuotteeseen siinä 

vaiheessa, kun hänen luottamuksensa on saatu. Tähän pisteeseen pääseminen on hyvä 

asia, mutta yrityksen tulisi kurkottaa korkeammalle ja kauemmaksi suhteen 

rakentamisessa. Piste on siinä, missä luottamus muuttuu kaksisuuntaiseksi ja myös 

yritys luottaa käyttäjän. (Lea 2012.)  

 

Luottamukset, joista on seurauksia ovat vahvempia. Esimerkiksi verkkokaupasta 

ostaminen vaatii käyttäjältä suurempaa luottamusta kuin uutisten lukeminen 

verkkosivulta. Myös kanssakäymisen pituus vaikuttaa luottamuksen määrään. Mitä 

pitempi sitoutuminen, sitä suurempaa luottamusta vaaditaan. Sztompkan mukaan 

sitoutumisen voimakkuus on suoraan verrannollinen mahdollisen riskin määrään. 

(Sztompka 2000, 28-29.) Mutta onko todella näin? Voiko käyttäjä voi sitoutua sivustoon, 

vaikkei se vaatisi riskinottoa? Eikö riitä, että sivusto täyttää käyttäjän odotukset ja 

tarpeet? 
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Luottamukseen voi liittyä kolme eri tyyppistä sitoutumista: 

 

1. Ennakkoluottamus (anticipatory trust). Luottamusta haluava (yritys) kohtelee 

käyttäjää siinä uskossa, että tämän joka tapauksessa tapahtuvalla 

käyttäytymisellä on suosiollisia seurauksia yrityksen omille mielenkiinnon 

kohteille, tarpeille ja odotuksille.  

 

2. Reagoiva luottamus (responsive trust). Luottamus, joka on kohdistettu erityisesti 

odotettavissa olevalle reaktiolle. Esimerkiksi käyttäjä antaa verkkosivuston 

omistajalle oikeudet huolehtia jostakin käyttäjälle tärkeästä, kuten verkkopankin 

palveluista.  

 

3. Mielikuvia herättävä luottamus (evocative trust). Luottamusta haluava luottaa 

tarkoituksellisesti käyttäjään sen toivossa, että saisi tämän luottamaan itseensä. 

Esimerkiksi Dropbox.com tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tallentaa tiedostoja 

pilvipalveluun, mutta olettaa tämän seurauksena saavansa käyttäjän 

luottamuksen. 

 

Edellä mainittu luottamuksen jaottelu ei ilmene todellisuudessa sellaisenaan, vaan on 

yleensä sekoitus näistä (Sztompka 2000, 27-28).  

 

4.1.4 Luottamus muodostuu useasta eri elementistä 

 

Luottamus on kokonaisvaltainen kokemus, joka syntyy monista eri osa-alueista. 

Stanfordin yliopiston vuonna 2002 tekemän tutkimuksen (kuvio 5) mukaan selkeästi 

suurin yksittäinen alue luottamuksen rakentumisessa on sivuston ulkoasu. Tutkimus ei 

arvioi verkkosivun luotettavuutta tarkkojen kriteerien mukaan, joten ulkoasuun liittyviin 

kommentteihin sisältyy mielipiteitä typografiasta, kuvista, väreistä jne. Keskiverto 

käyttäjä kuitenkin kiinnittää luotettavuutta arvioidessaan suurimman huomion pinnallisiin 

asioihin kuten ulkoasuun, ei niinkään itse sisältöön. Käyttäjä myöskin arvio luotettavuutta 

eri tavoin eri tyyppisillä verkkosivuilla. (Fogg ym. 2002a, 6-84.) 
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Kuvio 5. Luotettavuus -tutkimuksessa eniten huomiota saanet kohdat (Fogg ym. 2002a, 23).  

 

Tutkimuksen jälkeen sekä tekniikka että verkkosivut ovat kehittyneet, mutta tulokset 

antanevat edelleen suuntaviivoja siitä, mistä käyttäjän luottamus verkkosivustoa kohtaan 

syntyy. 

 

4.2 Ulkoasu 

 

Ulkoasu on tärkeimpiä luottamukseen vaikuttavia asioita, joten on perusteltua aloittaa 

luottamukseen vaikuttavien elementtien esittely visuaalisista keinoista. Miellyttävällä 

ulkoasulla on todella suuri vaikutus, mutta pelkästään sen pohjalle ei voi rakentaa 

luottamusta. Silti huono ulkoasu voi tuhota koko luottamuksen. Käyttäjää miellyttävän 

verkkosivun ulkoasun avulla voidaan rakentaa luottamusta myös kivijalkayritykselle 

(Djamasbi & Siegel & Tullis & Dai 2010, 8).  

 

Käyttäjä arvioi nopeasti, vain 50 millisekunnin aikana, verkkosivun luotettavuuden ja 

käytettävyyden ulkoasun perusteella (Lindgaard & Dudek & Sen & Sumegi & Noonan 

2011, 1:20). Näin tekevät varsinkin vähän verkkosivuja käyttävät, mutta suur- ja 

Ulkoasu

Informaatioarkkitehtuuri

Kohderyhmälle sopiva informaatio

Yrityksen motivaatio

Tiedon hyödyllisyys

Tiedon oikeellisuus

Nimen tunnettuus ja maine

Mainonta

Tiedon asenteellisuus

Tekstin sävy

Sivuston sponsorin maine

Toimivuuus

Asiakaspalvelu

Aikaisempi kokemus sivultolta

Tiedon selkeys

Testin tulos

Luettavuus

Yhteistyökumppanit
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keskivertokuluttajat puolestaan huomioivat myös muita luotettavuuteen liittyviä 

elementtejä arvioidessaan sivuja (Ahmad & Komlodi & Wang & Hercegfi 2010, 2-3). 

 

Sivuston luotettavuuden arviointi saattaa perustua käyttäjän yleiseen käyttäytymiseen 

verkossa, sillä usein sivustolla vietetään vain lyhyt hetki ja siirrytään nopeasti eteenpäin. 

Tällöin on luonnollista, että luotettavuuden arviointi perustuu sivuston pintapuolisiin 

asioihin kuten ulkoasuun. Mikäli ulkoasu ei täytä odotuksia, jättää käyttäjä helposti sivun 

ja siirtyy toisaalle etsimään haluamaansa tietoa. Ulkoasun suuri painoarvo voi johtua 

myös siitä, että sivuston eri elementit puetaan visuaaliseen muotoon. (Fogg ym. 2002a, 

25-59.) Tällainen elementti on esimerkiksi navigaatio, jolla on visuaalisen ilmeen lisäksi 

toiminnallisia ominaisuuksia. Luotettavuusarvioon vaikuttavat haloefektin myötä 

ohjelman [sivuston] muut ominaisuudet ja piirteet. (Lindgaard ym. 2011, 1:15-1:22.) 

 

4.2.1 Mistä on hyvä ulkoasu tehty? 

 

Luottamus voi rakentua kauneuden varaan. Käyttäjän miettiessä luottaako verkkosivuun 

vai ei, voi verkkosivun miellyttävällä ulkoasulla olla ratkaiseva merkitys. (Karvonen 2000, 

87.) Miellyttävän ulkoasun omaava sivusto mielletään usein hyväksi. Asian tekee 

monimutkaiseksi se, että ammattimaisesti tehty ja viimeistelty verkkosivusto saattaa 

saada negatiivisia kommentteja, sillä käyttäjä arvioi sivuston luotettavuutta sen takana 

olevan henkilöiden/yrityksen mukaan. Toisaalta käyttäjä tekee päätelmänsä sivuston 

takana olevista henkilöistä sivun yleisen ulkoasun perusteella. (Fogg ym. 2002a, 7-58.) 

Oli niin tai näin, ulkoasulla on suuri merkitys.  

 

Hyvin jäsennelty (kuvat ja tekstit), tasapainoinen väriteema ja sopivasti tyhjää tilaa 

hyväksi käyttävä sivusto vetoaa käyttäjään. Vilkkuvien kuvien ja värien liikakäyttö voi 

vahingoittaa sivuston luotettavuutta. (Ahmad ym. 2010, 2.) Varsinkin suomalaisissa ja 

ruotsalaisissa käyttäjissä luottamusta herättää selkeä ja ”puhdas” ulkoasu. Sivuston 

miellyttävyys saa käyttäjän helpommin luottamaan sivustoon. (Karvonen 2000, 87.) 

Yrityksen liikemerkin koolla ei juurikaan ole merkitystä, sillä sen lisääminen 

suurikokoisena ei lisää luottamusta. Tosin käyttäjän persoonallisuus voi vaikuttaa 

liikemerkin tehoon: pessimistinen käyttäjä kokee suuremmalla todennäköisyydellä 

liikemerkin olevan osoitus yrityksen luotettavuudesta. (Lumsden & MacKay 2006, 478.) 
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4.2.2 Kuvat 

 

Kuvat luovat pinnallista luotettavuutta verkkosivulle. Pinnallista luotettavuutta esiintyy 

jokapäiväisessä elämässä, kuten eleissä, äänensävyssä, vaatetuksessa jne. Kuvien 

tarkoituksena on kertoa käyttäjälle näitä vihjeitä vastapuolen mahdollisesta 

luotettavuudesta. Käyttäjä arvioi sivun kuvat ensi näkemällä, myöhemmin hän ei enää 

huomio niitä. Jos kuvat eivät vastaa sivuston muuta ilmettä, voivat ne hämmentää 

käyttäjää. (Karvonen 2007, 47.)  

 

Sivupalsta kannattaa pitää puhtaanoloisena ja välttää värikkäitä, bannereita muistuttavia 

kuvia käyttäjän mahdollisen bannerisokeuden takia (Loranger 2013). Mikäli yrityksellä on 

verkkosivulla tuotekuvia, tulisi kaikista tuotteista olla kuvat. Kuvien tulee olla hyvin 

kuvattuja ja niitä on päivitettävä samaa tahtia kuin verkkosivuakin (Nielsen 1999). Mikäli 

yrityksellä on tuhansia tuotteita, voi edellä mainittu vaatimus olla kohtuuton. Lisäksi 

kuvien jatkuva päivittäminen saattaa olla haastavaa – se vaatii aikaa, rahaa ja työtä. 

Digikameralla kuvaaminen on helppoa, mutta lopputuloksen on oltava tasokasta.  

  

4.2.3 Henkilökuvat 

 

Henkilökuvien avulla saadaan aikaiseksi illuusio sosiaalisesta läsnäolosta ja 

luottamuksesta (Riegelsberger & Sasse & McCarthy 2005, 1746). Mitä 

empaattisemmalta kuvan henkilö vaikuttaa, sitä enemmän käyttäjä luottaa tähän 

(Levenson & Ruef 1992, Golbeck & Fleischmann 2010, 8 mukaan). Käyttäjä kokee 

henkilökuvia sisältävän verkkosivun miellyttävämpänä, ja pitää tämän seurauksena 

sivustoa luotettavampana. Henkilökuvat toimivat myös ankkurin tavoin ja saavat 

käyttäjän kiinnittämään huomionsa kuvan viereisiin alueisiin. (Djamasbi ym. 2010, 8.) 

Henkilökuvat ovat yksi monista keinoista lisätä sosiaalista läsnäoloa. Tutkimustulokset 

ovat kuitenkin osoittaneet, että henkilökuvien käyttöä olisi yleensä syytä välttää tai 

suhtautua niiden käyttöön varovaisuudella. (Riegelsberger & Sasse 2002, 742-743.) 

Henkilökuvat voivat tilanteesta ja kontekstista riippuen joko vähentää tai lisätä käyttäjän 

luottamusta. Asian tekee monimutkaiseksi se, että samalla kuvalla ja samalla 

verkkosivulla voi olla erilainen vaikutus eri käyttäjiin. (Riegelsberger ym. 2003, 122-126) 

 

Verkkokaupassa henkilökuvien käyttö vaikeuttaa käyttäjän/ostajan kykyä arvioida 

myyjän luotettavuutta ja mainetta. Mikäli sivustolla ei ole henkilökuvaa, luottavat ostajat 

enemmän hyvä- kuin huonomaineiseen verkkokauppaan. Kun sivustolle lisätään kuva, 
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on ostajan vaikeampi tunnistaa huonomaineinen verkkokauppa. Henkilökuvan 

lisääminen verkkokaupan sivustolle auttaa siis huonomaineista yritystä, mutta 

hyvämaineiselle yritykselle kuvasta voi olla haittaa. (Riegelsberger ym. 2003, 126.) 

 

Epäammattimaisen ulkoasun omaavilla verkkokauppasivuilla henkilökuvan olemassaolo 

lisää luottamusta. Tasokkaan ulkoasun omaavilla sivuilla se sen sijaan vähentää sitä. 

Edellä mainittuun voi olla syynä: 

 

1. Epäammattimaisen näköiset sivut voivat muistuttaa kotisivuja, joita ylläpitää 

yksityinen henkilö. Tällaisilla sivuilla kuva luo uskottavuutta ja suurempaa 

sosiaalista läsnäoloa. Jos sivuston ulkoasu on viimeistelty, yritysmäinen ja 

ammattimainen, voidaan kuvat kokea yrityksenä manipuloida käyttäjää.  

 

2. Luottamuksen hahmottaminen riippuu sivuston johdonmukaisuudesta ja 

yhtenäisyydestä. Yksi kokonaisuuteen sopimaton kuva voi tuhota luottamusta 

herättävän ilmeen. Huonon ulkoasun omaavalla sivustolla tätä ei välttämättä 

tapahdu, sillä sen yhtenäisyys ei ennestäänkään ollut luottamusta herättävä. 

(Riegelsberger ym. 2003, 126-127.) Yhtenäisyys on eräänlainen lupaus, jossa 

käyttäjä tietää mitä on odotettavissa ja yritys, joka täyttää tämän sanattoman 

lupauksen, todistaa olevansa luotettava. 

 

Henkilökuvan vaikutusta ei voida varmistaa esimerkiksi kuvan todenmukaisuudella 

(kuvassa yrityksessä todellisuudessa työskentelevä henkilö). Henkilökuvan vaikutus 

riippuu sivuston ja kuvan välisestä vuoropuhelusta. On tärkeää, että kuva sopii sivuston 

yleiseen ilmeeseen ja yrityksen brändiin. Jos mahdollista, tulisi välttää kuvatoimiston 

kuvia luottamuksellista ilmettä haettaessa ja testata kohderyhmällä kuvien herättämät 

tunteet. (Riegelsberger ym. 2003, 127.) Seuraavan sivun esimerkissä (kuvio 6) on 

kuvatoimistosta satunnaisesti valittu, rojaltivapaa (kuvan käyttöä ei ole rajoitettu) 

henkilökuva ja esimerkkejä sen käytöstä. www.tineye.com -sivuston mukaan kuvaa on 

käytetty usealla eri sivustolla. Nämä 6 työntekijää myyvät mm. tietoturvallisuutta 

Brasiliassa ja matkavakuutusta Yhdysvalloissa. Lisäksi he työskentelevät Yhdysvalloissa 

optiikka-alalla, edustavat toisessa yrityksessä työoikeuksia, toimivat kolmannessa 

mentoreina ja neljännessä kroonisen kivun asiantuntijoina ja tukihenkilöinä. Mikäli 

käyttäjä huomaa samoja kuvia käytetyn eri yhteyksissä, ei lopputuloksena voi olla kuin 

epäluottamus sivustoa ja koko yritystä kohtaan.  
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Kuvio 6. Satunnainen kuva kuvapankki istockphoto.com -sivustolta ja esimerkkejä sen käytöstä. 
Sama kuva esiintyy useamman eri yrityksen verkkosivulla kuvaamassa yrityksen 
työtekijöitä tai asiakkaita. (Kuvakaappauksia www.tineye.com -sivustolta 29.8.2013.) 
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Kirjoittajan valokuvan liittäminen artikkelin yhteyteen vaikuttaa tekstin uskottavuuteen. 

Varsinkin virallisen oloinen muotokuva on käyttäjän mielestä luottamusta herättävä 

verrattuna rentoon ja epäviralliseen henkilökuvaan (Fogg & Marshall & Kameda & 

Solomon & Rangnekar & Boyd & Brown 2001, 2). Virtuaalihahmon kuvaa (avatar tai 

animoitu apulainen) voidaan käyttää rikastuttamaan käyttäjäkokemusta. Se ei 

kuitenkaan lisää luotettavuutta merkittävästi. (Riegelsberger ym. 2005, 1746). 

 

4.2.4 Video 

 

Videon käyttäminen on tehokas keino luottamuksen kasvattamisessa. Ohjeiden 

antaminen videolla herättää käyttäjässä suurempaa luottamusta kuin tekstitse 

neuvominen. (Riegelsberger ym. 2005, 1748.) Live video (Ustream, webinaari ym.) vaatii 

enemmän vaivannäköä ja reaaliaikaiseen lähetykseen voi liittyä yrityksen kannalta 

riskejä, mutta onnistuessaan se rakentaa luottamusta tehokkaasti. Videoon yhdistyvät 

samalla kertaa sanat (puhe) ja eleet, joten se paljastaa paljon yrityksen takana olevista 

henkilöistä.  

 

Videon käytöstä ei ole hyötyä kaikille yrityksille, vaan se soveltuu parhaiten niille, jotka 

myyvät tai tarjoavat esimerkiksi konsultaatioita, informaatiota, tuotetietoa tai koulutusta. 

Video, esimerkiksi kuvapuhelin Skype, voi toimia myös henkilökohtaisena 

viestintävälineenä.  

 

Informaatiota antava video voi olla käyttäjää miellyttävä ratkaisu, sillä sen katsominen ei 

vaadi suurta keskittymistä tai lukemista. Videon ylivoima saattaa olla ongelmallista, sillä 

se saa käyttäjän hyljeksimään vastaavaa tai joskus jopa enemmän informaatiota 

antavaa tekstiä (Riegelsberger ym. 2005, 1748). 

 

4.2.5 Tekstin ulkoasu 

 

Tekstin ulkoasun muotoilu (typografia) vaikuttaa uskottavuuteen siinä missä muutkin 

visuaaliset elementit. Eri kirjasintyypit (fontit) viestivät erilaisista persoonallisuuksista. 

Esimerkiksi Comic sans -kirjasin ei välttämättä herätä uskottavuutta yrityksen 

verkkosivulla, vaikka se saattaisikin sopia henkilökohtaiselle blogille. Samoin sivut, joita 

on mahdoton jostakin syystä lukea, menettävät luotettavuutensa (Fogg ym. 2002a, 55). 
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Yritysten verkkosivuilla käytetään usein päätteetöntä, ns. groteskia kirjasinta (esim. Arial 

tai Verdana) sen hyvän luettavuuden vuoksi. Kirjasinvalintaa voisi tarkastella myös 

toisesta näkökulmasta – mikä kirjasin herättää eniten luottamusta? Ei suinkaan groteski, 

sillä The New York Timesin verkkosivun lukijatutkimuksen perusteella Baskervillella 

kirjoitetut tekstit ovat uskottavampia ja todenmukaisempia kuin esim. Arialilla kirjoitetut. 

Baskervillen teho erottuu jopa sitä läheisesti muistuttavasta Georgiasta (Morris 2012.) 

 

 

Kuvio 7. Esimerkkejä eri kirjasintyypeistä. Baskerville osoittautui The New York Timesin 
verkkosivun lukijatutkimuksessa (45 524 osallistujaa) parhaiten totuudesta ja 
luottamuksesta viestiväksi kirjasimeksi. (Morris 2012).  

 

 

Lehden ja verkkosivun tekstin sisältö, yhtenäinen kirjasin ja johdonmukainen ilme 

lisäävät luotettavuutta ja uskottavuutta. The New York Timesin uutissivusto ei ole ainoa, 

joka käyttää Baskervillen tapaista kirjasinta, sillä esimerkkejä löytyy muualtakin (mm. 

www.hs.fi/). Mikäli yritys haluaa verkkosivun tekstien ilmentävän totuutta, saattaisi 

Baskervillen kaltaisten kirjasinten käyttö olla paikallaan (vaikka vain otsikoissa) sen 

huonommasta luettavuudesta huolimatta. Kirjasin on yrityksen persoonan jatke, joten 

sen on sovittava yritysilmeeseen ja oltava yhtenäinen muun viestintämateriaalin kanssa. 

 

  

Kuvio 8. Esimerkkejä sivustoista, jotka eivät käytä verkkosivustoille tyypillisiä kirjasimia, mutta 
odottavat saavansa käyttäjien luottamuksen ja olevansa uskottavia. (Kuvakaappaukset 
www.hs.fi ja www.nytimes.com -sivustoilta 5.8.2013.) 
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Tekstin hahmottamiseen voidaan vaikuttaa myös totuusharhoilla. Tekstin luettavuus 

maksimoituu esimerkiksi lihavoinnilla: 

  
Ajattelu, nopeasti ja hitaasti 
Ajattelu, nopeasti ja hitaasti 

 

Lihavoitua lausetta uskotaan todennäköisemmin ja pidetään luotettavampana. Tulee 

kuitenkin muistaa lihavoinnin tehon perustuvan aina asiayhteyteen ja tilanteeseen. Myös 

väreillä on vaikutusta luotettavuuden hahmottamiseen: kirkkaan siniset tai punaiset 

tekstit ovat uskottavampia kuin vihreän, keltaisen tai vaaleansinisen sävyt. (Kahneman 

2012, 78.) Toisaalta, mikäli verkkosivun kaikki tekstit ovat kirkkaan sinisellä, saattaa 

käyttäjä kokea sen oudoksi. Tekstin väritys ei siis välttämättä toimi reseptin mukaisesti, 

vaan on aina riippuvainen kontekstista. 

 

 

Kuvio 9. Tekstin väri vaikuttaa uskottavuuden ja luotettavuuden hahmottamiseen. Ylärivin siniset 
ja punaiset tekstit ovat uskottavampia kuin alarivissä olevat (Kahneman 2012, 78). 

 

 

4.3 Kielen merkitys luottamuksen luomisessa 

 

Kieleen liittyvässä luvussa esitellään tekstin vaikutusta luotettavuuden rakentumisessa. 

Persoonallisuuden luomista käsitellään luvun lopussa, mutta aihetta voisi yhtä hyvin 

tarkastella ulkoasun yhteydessä.  

 

Käyttäjän luottamuksen ansaitsemisessa ei ole kyse vain käyttäjälle vastaamisesta, 

vaan siitä, miten vastataan. On tunnistettava käyttäjän mahdolliset tunteet ja vastattava 

niihin empatialla. Käyttäjä ei saa tuntea olevansa ongelma, joka pitää ratkaista. Jos 

käyttäjällä on brändistä positiivisia kokemuksia, tulee niitä vahvistaa. Vahvistamista voi 

olla esimerkiksi kiittäminen ja palautteen jakaminen sosiaalisessa mediassa. (Lea 2012.) 

Käyttäjälle tulee tarjota enemmän positiivisia kuin negatiivisia tunteita. Negatiivinen 

tunne voi olla esimerkiksi verkkokaupassa pelottelu, jossa käyttäjälle näytetään hänen 

etsimäänsä tuotetta olevan jäljellä vain yksi kappale. Positiivista tunnetta on helppo 

luoda sanojen avulla, kunhan tietää kohderyhmän tarpeet. 
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Ei riitä, että yritys antaa käyttäjälle mahdollisuuden tulla kuulluksi, vaan tämän 

mahdollisiin ongelmiin on suhtauduttava päättäväisyydellä ja tarkkuudella. Yrityksen on 

tarjottava käyttäjälle sopivin palautemahdollisuus (Twitter, Facebook, verkkosivuston 

tuotesivut jne.) ja useampia ”ovia”, joiden kautta on mahdollista kommunikoida. Näiden 

kanavien kautta on myös mahdollisuus tarjota informaatiota ja asiakaspalvelua. 

Yrityksen tehtävänä ei ole kertoa sen arvoista, vaan antaa käyttäjän/asiakkaan kokea ne 

käytännössä esimerkiksi yrityksen / brändin keskustelupalstalla. On ymmärrettävä, että 

keskustelukanavan sisältö voi tarjota tietämystä sekä käyttäjälle että yritykselle. (Lea 

2012.) 

 

Käyttäjän mielestä hyödyllinen tieto tekee sivustosta luotettavamman. Se, mikä on 

käyttäjän mielestä hyödyllistä, edellyttää yritykseltä ja suunnittelijalta kohderyhmään ja 

käyttäjäkokemukseen syventymistä. Käyttäjällä on jo sivustolle tullessaan aikaisempaa 

tietoa ja asiantuntemusta. Hänen aikaisemmin lukemansa, televisiossa näkemänsä tai 

muu lähde vaikuttaa hänen mielipiteeseensä sivuston luotettavuudesta. (Fogg ym. 2002, 

32-35.) Suhtautuminen luottamukseen riippuu myös käyttäjän taustasta. Sivustolla tulee 

kielen lisäksi ottaa huomioon visuaalisuuden ja palvelun sopivuus ko. kulttuuriin. 

(Hawkins 1999, Karvosen 1999, 14 mukaan.) Pelkkä kielen kääntäminen ei välttämättä 

riitä suunnattaessa sivustoa toiselle kielialueelle. Kulttuurista puhuttaessa tule muistaa, 

että kyse voi olla myös oman kulttuurimme alakulttuureista, esimerkiksi 

nuorisokulttuurista. 

 

4.3.1 Kielen sävy ja fokusointi 

 

Kielen sävy edustaa eräänlaista toista tasoa luotettavuuden arvioinnissa. Käyttäjältä 

sävyn tunnistaminen edellyttää kuitenkin ulkoasuun verrattuna syvempää tutustumista 

sivun sisältöön. Usein käyttäjällä on oma näkemyksensä sivustolle sopivasta kielen 

sävystä (Fogg ym. 2002a, 45). Yritys joka puhuu käyttäjänsä tavoin ja käyttää 

samanlaista kieltä, saa käyttäjän luottamusta me-hengen avulla.  

 

Johdatteleva teksti luo kuvan epäluotettavuudesta. Tekstin johdattelevuuteen käyttäjä 

kiinnittää huomiota etenkin uutis- ja mielipidesivustolla. Muilla sivustoilla, kuten 

hakukoneissa, verkkokaupassa ja matkailusivustoilla sen merkitys ei ole yhtä suuri. 

Käyttäjä uskoo pystyvänsä erottamaan kaupallisen myyntipuheen ja suhtautuu 

skeptisesti tällaisiin sivustoihin. Lisäksi hän kiinnittää helposti huomiota myös siihen, 
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onko teksti asiallista, mielipiteisiin perustuvaa, juoruilevaa, uskonnollista tai yli-innokasta. 

(Fogg ym. 2002a, 41-45.) 

 

On itsestään selvää, että kielen tulee olla asianmukaista, virheetöntä ja 

kohderyhmälleen sopivaa. Yksinkertainen kieli, joka ei sisällä mahtipontisia tai vaikeita 

sanoja, luo uskottavuutta. Kahneman esittää mielenkiintoisen väitteen: ”Säkeinä 

kirjoitettua tekstiä pidetään todennäköisemmin totena, sillä loppusointuja pidetään usein 

merkkinä tekstin syvällisyydestä.” Tästä huolimatta tulee kuitenkin muistaa, ettei edellä 

mainitusta neuvosta ole hyötyä, mikäli teksti on järjetön tai ristiriidassa muun 

kokonaisuuden kanssa. (Kahneman 2012, 78-79.) 

 

Yritys, joka ei viesti verkkosivustollaan käyttäjän/asiakkaan äidinkielellä, heikentää omia 

vaikuttamiskeinojaan luottamuksen rakentamisessa. Chigagon yliopiston tekemän 

tutkimuksen äidinkieli vaikuttaa tunteisiin, kun taas vieraalla kielellä käyttäjä nojautuu 

enemmän järkeen perustuvaan päättelykykyynsä. Käyttäjä on helpommin 

johdateltavissa tämän äidinkielellä. (Gross 2012.) Äidinkieli siis edesauttaa luottamuksen 

rakentumista.  

 

Tiedon selkeä esittäminen on yhtä tärkeää kuin positiivinen käyttäjäkokemus tai hyvä 

informaatioarkkitehtuuri. Myös tarkka ja virheetön tieto on yksi luottamuselementeistä, 

mutta virheettömyyden hahmottamiseen vaikuttavat käyttäjän omat tiedot. Samoin 

tiedon fokusoinnilla on merkitystä, mutta sen tärkeys vaihtelee käyttäjän mukaan. Joskus 

fokusointi luo luotettavuutta, mutta toisinaan liian kapea-alainen keskittyminen vähentää 

sitä. Fokusointi vaikuttaa luottamuksen arviointiin, vaikkei käyttäjä syventyisi tarjolla 

olevaan tietoon. (Fogg ym. 2002a, 27-54.) Yleisesti ottaen verkkosivuston päätasoilla voi 

esittää laajemman valikoiman tarjolla olevaa tietoa, ja jota syvennetään artikkelisivulla 

(Loranger 2013). Selkeästi kerrotut yrityksen toimintamallit parantavat sivuston 

luotettavuutta. Mikäli yrityksen toiminta on kuitenkin epäselvää, katoaa sivuston 

luotettavuus. (Fogg 2002b, 50.) 

 

4.3.2 Kehystäminen, ankkurointi ja mielleyhtymä 

 

Kehystämisellä vaikutetaan käyttäjän arvostelukykyyn ja päättelyyn. Kehystäminen on 

tapa ja järjestys, jolla asiat esitetään. Kahnemanin (2012, 122) mukaan asioiden 

esittämisjärjestys vaikuttaa käyttäjän tunteisiin ja toimintaan. Sanojen avulla voidaan 

kehystää esimerkiksi: 
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1. Hinta 10 euroa 

2. Alennus -90 %, hinta vain 10 euroa 

 

Molemmissa asian ydin on sama (10 euroa), mutta silti vaikutelma ja sen voimakkuus 

ovat erilaiset. Verkkosivun luotettavuus rakentuu samoin kehystämisperiaattein. 

Kehystämiseen liittyy läheisesti virittäminen. Kahneman (2012, 84) kertoo virittämistä 

helpottavan manipulaatio, kuten selkeä kirjasin tai ennalta valmistavat sanat. Lause 

”Yritys X:n virallinen sivusto” luo mielikuvia ja luottamusta. Käyttäjä kokee virallisten 

sivujen taustalla olevan asiantuntijoita ja pitää tietoja vilpittöminä, sillä kyseessähän on 

yrityksen ”virallinen” maine (Fogg 2002b, 164).  

 

Käyttäjän päätöksentekotilannetta voidaan vahvistaa ankkuroinnilla. Andersonin (2011, 

133) mukaan käyttäjän päätöksenteon ankkurointi perustuu harvoin kaikkeen 

mahdolliseen tarjolla olevaan tietoon, vaan usein johonkin tarkoituksellisesti osoitettuun 

seikkaan. Verkkokaupassa ankkurointia voi esimerkiksi olla ilmaisen postituksen 

tarjoaminen samalla kun sivulla on nähtävissä ”todellinen” postimaksu, jota ei veloiteta. 

Käyttäjä tuntee saavansa ylimääräisen edun ja on tyytyväinen yrityksen toimintaan. 

Kahneman (2012, 85) viittaa hyvän mielialan olevan merkki siitä, että asiat sujuvat hyvin, 

ympäristö on turvallinen eikä käyttäjän tarvitse olla jatkuvasti varuillaan. Varsin otollinen 

maaperä luottamuksen syntymiselle. 

 

Kahneman (2012, 233) puhuu WYSIATI-säännöstä (What You See Is All There Is), 

jossa saatavilla olevaa rajoitettua tietoa käsitellään kuin muuta tietoa ei olisi. Saatavilla 

olevasta informaatiosta rakennetaan paras mahdollinen tarina. Jos tarina on hyvä, se 

uskotaan. On paradoksaalista, että johdonmukaisen tarinan rakentaminen on 

helpompaa, mikäli informaatiota on tarjolla vähän. Näin käyttäjällä on ”ongelmassa” 

vähemmän yhteen sovitettavia paloja. Fogg (ym. 2002a, 30) on asiasta eri mieltä: 

käyttäjä ei aina syvenny lukemaansa tai kaikkeen tarjolla olevaan tietoon, mutta silti 

siihen tulee tarjota mahdollisuus, sillä se luo kuvaa luotettavuudesta ja 

arvovaltaisuudesta. Niin tai näin, yrityksen verkkosivuston suunnittelijalla tuskin on 

patenttiratkaisua siihen, koska sivustolla on informaatiota liikaa, koska liian vähän.  

 

Haloefekti on harha, joka luo mielikuvia. Ilmiön määritteli Edward Thorndike jo 1920-

luvulla, mutta efekti on nähtävissä yhä edelleen. (Hindle 2008, 97.) Se muokkaa 

käyttäjän näkemyksiä esimerkiksi yrityksestä, tilanteesta tai ihmisistä. Ensivaikutelma on 

tärkeää haloefektissä, sillä myöhempi informaatio on pääosin turhaa (Kahneman 2012, 
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100). Ulkoasun miellyttävyys vaikuttaa käyttäjän ensipäätelmiin, vaikkei päätöksenteko 

suoranaisesti olisi riippuvainen visuaalisuudesta. Visuaalisuus on haloefektin voimakkain 

elementti, jonka vuoksi käyttäjän on vaikea arvioida luottamusta tai käytettävyyttä 

puolueettomin kriteerein. (Lindgaard ym. 2011, 1:15-1:22) Haloefekti noudattaa 

yksinkertaista sääntöä: pidän tästä, joten se on hyvä kaikin kriteerein (Van Shaik & 

Hassenzahl & Ling 2012, 1:18). Haloefekti tarjoaa käyttäjälle nopean oikotien hahmottaa 

useampia asioita yhden ominaisuuden perusteella. Se ei perustu logiikkaan tai todellisiin 

tietoihin. (Cardello & Nielsen 2013.) 

 

Haloefektiä käytetään varsinkin brändimarkkinoinnissa, jossa esim. kuuluisan 

sankarinäyttelijän ominaisuudet siirtyvät haloefektin avulla mainoksessa esiteltyyn 

tuotteeseen (Hindle 2008, 97). Hyvin tehdyllä verkkosivulla yritys voi haloefektin avulla 

vaikuttaa käyttäjän mielipiteeseen yrityksestä ja sen palveluista/tuotteista. Esimerkiksi 

yritys X:n kertoo verkkosivullaan sen toimintaperiaatteiden olevan eettiset, jolloin 

käyttäjä saattaa olettaa myös yrityksen tuotteiden olevan eettisiä. Tai käyttäjä on 

tyytyväinen IPhone-puhelimeensa ja sen seurauksena pitää kaikkia Applen tuotteita 

miellyttävinä, vaikkei hänellä olisi niistä henkilökohtaista kokemusta. Se, kuinka pitkälle 

halon voima riittää, riippuu monesta eri tekijästä.  

 

Kehystämisen ja mielleyhtymien avulla käyttäjälle voidaan luoda positiivinen tunne 

ennen kuin häneltä pyydetään minkäänlaista riskinottoa. Esimerkiksi Facebook luo 

mielikuvan sosiaalisuudesta ja inhimillisyydestä jo nimessään. Läheisyyden illuusio luo 

mielikuvan turvallisuudesta, joka puolestaan edesauttaa luotettavuuden syntymistä. 

Oman lisänsä luottamuksen tunteeseen Facebookissa tuo mahdollisuus luoda suljettu 

ryhmä ja näin luoda me-henkeä.  

  

4.3.3 Persoonallistaminen, inhimillisyys ja suhteen luominen 

 

Käyttäjä luottaa ystäviinsä. Verkkosivuston kohdalla vastaavanlaisen luottamussuhteen 

luominen on helpompaa, mikäli sivustolla persoona, sielu. Persoonan avulla voidaan 

luoda moraalinen yhteisö. Stzompka määrittelee (2000, 5) moraalisen yhteisön olevan 

tietty tapa liittyä yhteen niiden kanssa, joita pidämme meinä. Me tarkoittaa niitä, joihin 

luotamme, kenelle olemme lojaaleja ja kenen ongelmista kannamme vastuuta.  
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Anderson (2011, 27) listaa lisää syitä, miksi persoonat ovat tärkeitä: 

1. Käyttäjä samastuu tiettyihin persooniin tai välttää näitä 

2. Luottamus liittyy persoonallisuuteen 

3. Hahmottaminen ja odotukset linkittyvät persoonallisuuteen 

4. Käyttäjä kokee tuotteet oman persoonansa jatkeena 

5. Käyttäjä suhtautuu kehittyneeseen tekniikkaan kuin se olisi inhimillinen henkilö. 

 

Persoona muodostuu tekstistä, sen eri vivahteista ja visuaalisista elementeistä. 

Persoona ei saa olla ristiriidassa yrityksen toimialan kanssa. Tuotteen tai sivuston 

persoonallisuuden tulee sopia sekä kohderyhmän persoonallisuuteen että tuotteen (tai 

verkkosivun) tavoitteisiin. Persoonallisuuden tulee olla johdonmukaista eri 

viestintäkanavissa luottamuksen herättämiseksi. Käyttäjä arvostaa yksinkertaisuutta ja 

ennakoitavuutta niin ihmissuhteissaan kuin teknologiassakin. (Van Gorp & Adams 2011, 

169-171.)  

 

Verkkosivun tekstin tulee ”puhua” suoraan käyttäjälle. Esimerkiksi yrityksen tekstissä 

käyttämät termit ”asiakkaamme” ja ”Yritys X” viittaavat epäsuorasti käyttäjään tai 

yritykseen. Persoonan muuttaminen sinä- tai me-muotoon tekee yrityksestä helpommin 

lähestyttävän ja luo persoonaa. (Estes 2013.) Hieno esimerkki persoonallistamisesta on 

verkossa toimiva painoalan yritys Moo ja sen lähettämä (2012) automaattinen 

sähköposti (kuvio 10). Viestin lähettäjällä, robotilla, on selkeä persoona ja sielu. 

 

Hello, I'm Little MOO - the bit of software that will be managing your order 
with moo.com. It will shortly be sent to Big MOO, our print machine who 
will print it for you in the next few days. I'll let you know when it's 
done and on its way to you.  
 
If you've imported your images to MOO from another site, please make 
sure you don't remove or change the photos you've chosen from that site 
until this order has been printed, or some pictures may come out blank. 
(If you've uploaded them directly to MOO, then there's no need to 
worry.) 

 [ ] 

 
Remember, I'm just a bit of software. 
  
Thanks, 
Little MOO, Print Robot 

Kuvio 10. Esimerkki tekstin persoonallistamisesta. (Opinnäytetyön kirjoittajalle 17.8.2012 
saapunut sähköposti) 
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Viesti on kirjoitettu minä-muodossa, aivan kuin kyseessä olisi kahden ihmisen 

henkilökohtainen viestintä. Tekstissä esiintyy myös useammin sana ”you” kuin ”I”. Yritys 

on selvästi kiinnostunut käyttäjästä ja tämän ongelmasta, eikä keskity vain kertomaan 

itsestään. Tämä rakentaa luottamukselle hyvän perustan. 

 

Toisena ääripäänä on Wikipedia, jonka luotettavuutta syö sen nimettömyys ja 

persoonattomuus. Se ei henkilöidy keneenkään, mutta toisaalta ns. joukkoviisaus luo 

sille arvovaltaa. Se, ettei artikkelien yhteydessä ole kirjoittajan nimeä, saattaa käyttäjän 

mielestä viitata asialliseen tietokirjallisuuteen eikä mielipiteeseen pohjautuvaan 

kirjoitukseen. Vaikka artikkelin yhteyteen liitettäisiin kirjoittajan nimi, ei se riittäisi 

persoonallistamiseen. Kirjoittajan nimen ja tittelin mainitseminen lisää luottamusta vain 

minimaalisesti (Fogg ym. 2011, 2). 

 

Persoonaan liittyy läheisesti karisma. Karisma tai sielu on tunnusomaista yrityksille, jotka 

pystyvät sitouttamaan käyttäjänsä tunnetason avulla. Karisma tai sielu vaikuttaa 

käyttäjään voimakkaimmin silloin, kun tuote, palvelu tai vaikkapa verkkosivusto on 

kiinnostunut käyttäjästä ja hänen tarpeistaan. Samaan aikaan yrityksellä tulee olla 

”johtajan” ominaisuus. (Edson 2012, 33.) 

 

4.3.4 Avoimuus 

  

Sosiaalisen median myötä käyttäjän omasta verkkoviestinnästä on tullut entistä 

avoimempaa (Marriner 2010). Internetin käyttäjä on tottunut sekä saamaan että 

antamaan tietoja. Yrityksen tiedonvälityksen tulee vastata käyttäjän tottumaa tapaa, jotta 

tämä kokee kummankin osapuolen toimivan samojen sääntöjen mukaan. Vasta silloin 

voi luottamukseen perustuva suhde rakentua. 

 

Yrityksen toiminnan tulee olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Hyviä 

esimerkkejä (kuvio 11) avoimuudesta ovat hotels.com ja net-a-porter.com -sivustot. 

Niissä käyttäjällä on mahdollisuus seurata reaaliajassa kaupankäyntiä ja muiden 

käyttäjien tekemiä varauksia/ostoksia. Käyttäjä saa samalla tukea omalle 

ostopäätökselle (ks. kohta muiden hyväksyntä), kokee yrityksen luottavan käyttäjään ja 

toimivan mitään salailematta. Myös Wikipedian toiminta on varsin avointa, sillä kaikilla 

käyttäjillä oikeus kirjoittaa/oikaista sen sivulla olevia tietoja. Sivusto kertoo rehellisesti, 
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ettei se vastaa tekstin oikeellisuudesta. Ehkäpä juuri avoimuus ja sen herättämä 

luottamus vaikuttavat osaltaan Wikipedian suosioon. 

 

   

Kuvio 11. Kaksi esimerkkiä (www.hotels.com ja www.net-a-porter.com/live) yrityksen avoimesta 
toiminnasta verkkosivustolla. (Kuvakaappaukset 16.9.2013.) 

 

 

Jos sivuston ainoa tarkoitus on saada jotain myydyksi tai ansaita rahaa, laskee se 

käyttäjän mielestä luottamusta. Näin ei kuitenkaan ole aina, sillä sivusto voi saada 

luottamusta kertomalla yleisesti ihannoidun motiivin. (Fogg ym. 2002a, 31.) 

Hyväntekeväisyys on yksi esimerkki ihannoidusta motiivista.  

 

Käyttäjän asettamia rajoja tule kunnioittaa ja muistettava tiedon omaksumisen 

rajallisuus. Käyttäjältä tulee kysyä vain niitä tietoja, joita todella tarvitaan. Rajoja tulee 

noudattaa puolin ja toisin – yrityksen ei tulee rasittaa käyttäjää turhalla tiedolla eikä 

käyttäjää voi edellyttää antamaan tarpeettomia tietoja.  

 

Sivuston luotettavuutta voidaan lisätä kertomalla yrityksen taustatietoja – keitä ovat, mitä 

tekevät ja kuinka ottaa yhteyttä. Käyttäjä ei yleensä kiinnitä juurikaan huomiota näihin 

asioihin arvioidessaan sivuston luotettavuutta, mutta siitä huolimatta siihen tulee tarjota 

mahdollisuus. Varsinkin ei-kaupallisia sivustoja arvioidessaan käyttäjä kiinnittää 

huomiota siihen, millaisia henkilöitä / yrityksiä on sivuston takana (Fogg ym. 2002a, 45-

46).  
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4.3.5 Yhteystiedot ja asiakaspalvelu 
  

Kasvokkain tapahtuvassa kanssakäymisessä luottamus syntyy vähitellen. Sitä mukaan 

kun henkilöt saavat toisistaan lisää ja lähempiä (positiivisia) tietoja, kasvaa myös 

luottamus. Sama ilmiö on nähtävissä internetissä ja sen kasvottomuutta voidaan 

vähentää käyttämällä useampia viestintäkanavia rinnakkain (Mortensen & Wai 2011). 

Esimerkiksi verkkokauppa varmistaa tilauksen sähköpostilla ja maksutapahtuma hoituu 

pankin kautta. Mitä helpommaksi yhteydenottomahdollisuus on tehty, sen parempi. 

Yrityksen fyysisen osoitteen, kuten myös puhelinnumeron lisääminen lisää uskottavuutta 

dramaattisesti. (Fogg 2002b, 156.) Pelkästään sähköpostitietojen tarjoaminen ei ole 

suotavaa, vaan tarjolla tulisi olla mahdollisuus henkilökohtaiseen yhteydenottoon 

(Lumsden & MacKay 2006, 478).  

 

Kuviossa 12 on esimerkit yhteystietojen tarjoamisessa. Ryanairin yhteystiedot löytyvät 

kolmen klikkauksen päästä, kun Finnairilla ne löytyvät yhdellä klikkauksella. Ryanairilla 

on mahdollisuus valita maaksi (kieleksi) Suomi, mutta silti informaatio on englanniksi ja 

käyttäjän vaikea hahmottaa yhteystietoja tekstin seasta. Ennen puhelinnumeroita 

tekstissä on lihavoituna ”Et halua maksaa puhelusta?” (Don't want to pay for a phone 

call?). Äkkiseltään käyttäjä voi hahmottaa tekstin ”Et halua puhelua?”. Ei kovin 

luottamusta herättävää käyttäjän kannalta. 

 

   

Kuvio 12. Esimerkit epäselvästä (www.ryanair.com/fi) ja selkeästä (www.finnair.com/fi) 
yhteystietojen tarjoamisesta verkkosivulla. (Kuvakaappaukset 15.9.2013.) 
Lisähuomautus: 22.11.2013 uutisten mukaan Ryanair uudistaa sivustonsa, 
http://yle.fi/uutiset/ryanairin_lipunoston_klikkausmaraton_loppui_asiakkaiden_hermostu
miseen/6949980 
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Asiakaspalvelun tärkeys korostuu matkailu- ja verkkokauppasivustoilla. Selityksenä 

tähän ovat niiden toiminnalliset ominaisuudet, ei vain informaation tarjoaminen. Foggin 

(2002a, 50) mukaan asiakaspalvelun odotukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan, 

sivustoihin jotka jakavat tietoa ja sivustoihin, jotka tarjoavat palveluja. Pitääkö Foggin 

väite yhä paikkansa? Ehkei täysin, sillä sivustot voivat olla yhdistelmiä molemmista 

kategorioista. Palveluja myyvä sivusto herättää luotettavuutta jakamalla informaatiota ja 

asettaa itsensä samalla asiantuntijan kategoriaan. Esimerkiksi KELA:n sivustolta 

käyttäjä odottaa asiakaspalvelun suhteen paljon: informaatiota, toiminnallisuutta 

(verkkolomakkeet) ja luotettavuutta. 

 

Yrityksen verkko-osoitteen tulee olla mahdollisimman yhtenäinen yrityksen nimen 

kanssa. (Fogg 2002b, 159). Verkko-osoitteiden päätteet .gov, .org, tai .edu herättävät 

enemmän luottamusta kuin tavallinen pääte (Ahmad ym. 2010, 4). Edellä mainittu pääte 

ei kuitenkaan ole mikään patenttiratkaisu luotettavan sivuston rakentamiseen, sillä 

osoitteen luotettavuuden hahmottamiseen vaikuttavat myös kulttuuriset erot. 

Euroopassa .gov, .org, tai .edu päätteet eivät herätä yhtä paljon luottamusta kuin 

Yhdysvalloissa (Jozsa & Komlodi & Ahmad & Hercegfi 2012, 609).  

 

4.4 Muita luottamukseen syntymiseen vaikuttavia elementtejä 

 

Sivuston luotettavuuden syntymiseen liittyy myös asioita, joihin ei käyttäjä tai sivuston 

omistaja pysty vaikuttamaan. Näitä ovat esimerkiksi palvelinten toiminta(häiriöt), 

käyttäjän teknisen laitteen toimintarajoitteet, tietoturvauhkat jne. Mikäli teknisissä 

yhteyksissä on häiriöitä, saattaa käyttäjä kokea epäluottamusta sivustoa kohtaan ja 

yrityksen uskottavuus kärsiä. Häiriö voi olla esimerkiksi hitaasti latautuva sivu.  

 

Se, mihin sivuston ylläpitäjä voi vaikuttaa ja jonka pitäisi olla itsestään selvä toimenpide, 

on sivuston päivittäminen ja sisällön ajankohtaisuus. Sivuston päivittämisen tarve riippuu 

sivustosta, mutta usein käyttäjän mielestä vanhentuneet tiedot vähentävät uskottavuutta 

tai hän jopa hyljeksii niitä. Molemmat vaihtoehdot vahingoittavat mielikuvaa yrityksen 

asiantuntijuudesta. (Fogg 2002b, 161-168.)  
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4.4.1 Informaatioarkkitehtuuri 

 

Visuaalisen lisäksi toinen selkeästi luotettavuuteen vaikuttava asia on sivuston rakenne, 

informaatioarkkitehtuuri. Helposti hahmotettavissa oleva sivusto koetaan 

luetettavammaksi. Informaatioarkkitehtuurin tärkeys korostuu varsinkin hakukone-, 

rahoitus- ja matkailusivustoilla. Vähiten se vaikuttaa mielipide-, urheilu- ja ei-kaupallisilla 

sivustoilla. (Fogg ym. 2002a, 26.) 

 

Informaatioarkkitehtuurin avulla voidaan rakentaa käyttäjälle personoitu verkkosivu. 

Käyttäjän mukaan personoitujen tietojen käyttäminen lisää luotettavuutta kahdella tavalla 

(Fogg 2002b, 172.) 

 

1. Käyttäjä pitää sivustoa älykkäänä ja asiastaan perillä olevana 

2. Käyttäjän mielestä räätälöity sivu on tunnistaa hänen mieltymyksensä ja auttaa 

tavoitteeseen pääsemisessä. Toisaalta huonosti räätälöity, esimerkiksi liikaa tietoja 

paljastava sivusto, herättää lähinnä epäluottamusta.  

 

Mitä paremmin sivusto pystyy olemaan vuorovaikutuksessa käyttäjään, sitä 

luotettavampana käyttäjä sitä pitää. Miellyttäviltä tuntuvat sivut ovat kuin astinlauta 

luotettavuuteen (Fogg 2002b, 171-172). 

 

4.4.2 Linkit  

  

Lisätietoja tarjoavat linkit ovat käyttäjän mieleen ja kasvattavat verkkosivuston 

luotettavuutta (Ahmad ym. 2010, 3). Linkit sopivat tilanteisiin, joissa ei pystytä 

osoittamaan tarkasti sivun suhdetta muihin yhteyksiin, yhteyksiä voi olla niukasti tai ne 

puuttuvat kokonaan. Linkit ovat tällöin epäsuora keino paljastaa suhteita ja ne voidaan 

nähdä joko positiivisena tai negatiivisena viittauksena. Positiivinen linkki viittaa 

luottamukseen, ystävyyteen tai samankaltaisuuteen (Maniu & Abdessalem & Bogdan 

2011, 87).  

 

www.posti.fi käyttää hyväksi sosiaalista mediaa, Facebookia. Se, kumpi loppujen lopuksi 

käyttää toista hyväkseen, riippuu täysin näkökulmasta. Postin sivuilla oleva linkki vie 

postin omille Facebook-sivuille, mutta nostaa myös Facebookin luotettavuusstatusta 

käyttäjän silmissä. 
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Kuvio 13. Esimerkki Facebook-linkin käytöstä yrityksen verkkosivulla. (Kuvakaappaus 
www.posti.fi -sivustolta 5.5.2013.) 

 

Sivustolla oleva toisen luotettavan verkkosivuston linkki voi lisätä luotettavuutta käyttäjän 

silmissä (Fogg 2002b, 166). Luottavuuden kannalta vahingollisia ovat toimimattomat 

linkit (Ahmad ym. 2010, 3) ja epäluotettavan sivuston linkittäminen sivustolle (Fogg 

2002b, 160). Yrityksen kilpailijoiden sivuille linkittäminen luo yritykselle lisää 

uskottavuutta. Todennäköisesti syynä on kaikkien tietojen, ei vain niiden joihin yritys voi 

itse vaikuttaa, antaminen käyttäjälle. Näin yritys luo itsestään vilpittömän kuvan ja 

kasvattaa runsaasti luottamusta käyttäjässä. (Fogg 2002b, 164.) 

 

4.4.3 Tunnistaminen ja maine 

 

Maine on avain luottamukseen (Fogg ym. 2002a, 39). Se on myös mittari, joka kertoo 

käyttäjälle muiden käyttäjien luottamuksen määrästä yritystä kohtaan. Mainetta voidaan 

pitää valuuttana, jonka avulla yritys hankkii käyttäjän luottamusta. Sillä on myös 

rahallista arvoa, sillä maineen avulla yritys voi perustella tuotteidensa hinnoittelua. 

(Botsman 2012a.) Mainetta ei voi omistaa tai jakaa osiin, sillä se muodostuu monista eri 

tasoista (Botsman 2012b). Kivijalkayritysten maine siirtyy yleensä verkkosivustolle (Fogg 

ym. 2002a, 39), mutta internetissä ansaittua mainetta on vaikea siirtää sellaisenaan 

toiselle sivustolle, sillä se on aina asiayhteydestä riippuvainen (Botsman 2012a). 

Sivuston luotettavuutta määrittelee maineen lisäksi yrityksen toiminta. Maine perustuu 

aikaisempaan toimintaan. Toiminta puolestaan kertoo nykyisestä toiminnasta. Nykyinen 

toiminta ei herätä yhtä paljon luottamusta kuin maine, sillä toiminnan kestosta ei ole 

tietoa eikä se välttämättä liity ”luonteeseen” (Sztompka 2000, 71-77.) 

  

Mikäli käyttäjä on aikaisemmin ollut onnistuneesti tekemisissä sivuston kanssa, tuntee 

jonkun jolla on positiivisia kokemuksia sivustosta, sivustolla on paljon käyttäjiä, käyttäjä 

on kuullut hyviä asioita sivustosta tai edes brändin nimen aikaisemmin, rakentaa tämä 



 

 

  

 

33 

pohjaa luotettavuudelle. Sivusto, jonka omistaja on täysin tuntematon, ei herätä yhtä 

paljon luottamusta kuin ennestään tuttu nimi ja sen maine. (Fogg ym. 2002a, 35-39.) 

Tuttuus voi vaikuttaa käyttäjään joissakin tapauksissa jopa merkittävästi (Grabner-

Kräuter ym. 2006, 239). Tuttuuden vaikutus korostuu verkkokaupassa sekä rahoitus- ja 

uutissivustoilla. Vähiten sillä on vaikutusta terveys-, matkailu- ja hakukonesivustoilla. 

(Fogg ym. 2002a, 35).  

 

Sosiaalista mediaa voidaan pitää nykyajan juoruiluna, jonka tarkoituksena on tunnistaa 

muiden maine. Juoruilu (esimerkiksi arvioiden antaminen) voi kertoa toiselle käyttäjälle 

vihjeitä siitä, onko verkkosivu tai yritys luottamuksen arvoinen. Käyttäjä voi pitää 

tärkeämpänä tietoa epäluotettavasta kuin luotettavasta vastapuolesta. (Schneier 2012, 

89.) Käyttäjien samanlainen tausta, kieli, mielipiteet ym. lisäävät luotettavuuden tunnetta 

verkkosivustoa kohtaan (Fogg 2002b, 124).  

 

 

 

Kuvio 14.  Esimerkki yrityksestä hallita mainetta. Trustcloud mainostaa palveluaan ja kertoo 
siirtävänsä käyttäjän sosiaalisessa mediassa saadun maineen horisontaalisesti 
internetissä. (Kuvakaappaus 18.11.2013 https://trustcloud.com/) 

  

Internetissä hyvän maineen säilyttäminen on tärkeämpää yritykselle kuin käyttäjälle 

(Schneier 2012, 89). Tulevaisuudessa maine saattaa saada entistä vankemman 

aseman, sillä käyttäjän tai yrityksen tekemiset ja kommentoinnit niputtuvat yhteen ja 

luovat yhdessä maineen (Botsman 2012a). Kasvaako mainetalouden merkitys 

entisestään sosiaalisen median ja vertaisverkkojen (peer to peer) myötä? Perustuuko 

sosiaalisen median mahti maineen, luotettavuuden ja uskottavuuden rakentamiseen? 
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Kenties. Maineen siirtyminen horisontaalisesti internetissä ei kuitenkaan ole 

yksinkertaista, vaikka jotkut yritykset jo tarjoavatkin tähän apua (kuvio 14). 

Luottamussertifikaatti saattaa olla vastapuolelle täysin merkityksetön tai hän ei 

yksinkertaisesti luota siihen. Symbolit ja merkit viestivät vasta kun ne ovat saavuttaneet 

vakiintuneen aseman ja maineen. 

 

4.4.4 Muiden hyväksyntä 

 

Muiden hyväksi toteamisesta käytetään englannin kielessä termiä Wisdom of Crowds. 

Suomeksi tästä voisi käyttää termiä joukkoviisaus tai kollektiivinen älykkyys. Wikipedia 

(2013a) määrittelee kollektiivisen älykkyyden olevan yhteisöllisen viestinnän tuloksena 

muodostuva yhteinen tietämys. Joukko ihmisiä kertoo omat näkemyksensä ja 

lopputulokseksi saadaan yhteinen näkemys. Joukkoviisautta käyttää luottamuksen 

kasvattajana mm. Amazon ja Wikipedia. Amazonissa käyttäjien positiivisten mielipiteiden 

avulla vahvistetaan sekä myyjän että ostajan (käyttäjän) mainetta. Wikpedia puolestaan 

olettaa suuren lukijamäärän muuttavan tiedot vähitellen entistä todellisemmaksi ja 

luotettavimmaksi (Mortensen & Wai 2007, 5).  

 

Luottamuksen vahvistajana Linked käyttää muita käyttäjiä. Suosittelija (käyttäjä) esiintyy 

omalla nimellään ja laittaa maineensa likoon suositellessaan toista käyttäjää. Haloefektin 

avulla myös Linked-sivusto saa osansa luottamuksesta. Eräs muiden hyväksyntään 

liittyvistä keinoista on jo luottamusta herättäneiden yhteistyökumppanien maineen 

hyödyntäminen. Esimerkiksi Metropolian opiskelija voi käyttää Facebookin kirjautumista 

Proksi-verkkosivulla. Kyseessä ei ole vain tutun ja helpon kirjautumisen tarjoaminen 

opiskelijalle (käyttäjälle), vaan myös Facebookin keino kasvattaa omaa luotettavuuttaan 

Metropolian maineen ja hyväksynnän avulla (ks. kohta linkit).  

 

Käyttäjän luottamus verkkosivua kohtaan hyödyttää sivuston omistajaa. Luottavainen 

käyttäjä saattaa suositella sivustoa ystävälleen ja näin edistää yrityksen toimintaa (Fogg 

2002b, 167). Suosittelulla, kuten myös kommentointi- ja arviointipalstojen mielipiteillä on 

painoarvoa. Suosittelu ja mielipiteiden jakaminen ovat tehokas markkinointikeino, mutta 

toisaalta ne voivat myös ylläpitää epäluottamuksen tunnetta. Käyttäjä ei uskalla luottaa 

itseensä tai yritykseen, vaan muodostaa mielipiteensä joukkoviisauden, maineen ja 

suositteluun varaan. Mutta voiko (epärehellinen) yritys tai toinen käyttäjä vaikuttaa 

mielipiteisiin? Voi. Tutkimukset osoittavat kommentointien perustuvan 

laumakäyttäytymiseen ja lauma on ohjailtavissa. Varhaisessa vaiheessa annetut 
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vastakkaiset mielipiteet ohjaavat lauman mielipiteitä ja käyttäytymistä toiseen suuntaan 

(Muchnik & Aral & Taylor 2013). Käyttäjä ei pysty tunnistamaan tekaistua mielipidettä. 

Sellainen voi olla esimerkiksi yrityksen itse kirjoittama arvostelu, bloggaajan tukeminen 

tai ilmaisten tuotteiden antaminen mielipidettä vastaan. Noin 10 % verkossa esiintyvistä 

mielipiteistä on keksittyjä ja joidenkin tuotteiden kohdalla luku on jopa 30 %. (Tuttle 

2012.) Mikäli yritys käyttää yllä mainitun kaltaista manipulaatiota hyväksi ja jää siitä 

kiinni, voi käyttäjän luottamus horjua pahasti. 

 

Uskottavuutta ja luottamusta voidaan kasvattaa näyttämällä saatuja palkintoja ja 

sertifikaatteja. Tutkimuksen mukaan ne ovatkin hyvä keino tähän, mutteivät niin tehokas 

kuin voisi olettaa. Syynä voi olla niiden tarkoituksettomuus käyttäjälle. (Fogg 2002b, 

165.) Alla olevassa esimerkissä (kuvio 15) on ”Best cross-border webshop of Europe” 

palkintotodistus, mutta harva käyttäjä on kuullut kilpailusta. Todistus näyttää 

vaikuttavalta ja uskottavalta, ja ulkoasustahan luotettavuudessa onkin pitkälti kyse. 

Palkinnot ja sertifikaatit kuvastavat turvallisuutta ja luotettavuutta (Fogg 2002b, 165). 

Sertifikaattien, kuten ”Verified by Visa” ja ”Luotettava verkkokauppa sertifioitu” (kuvio 15) 

on tarkoitus näyttää käyttäjälle kolmannen osapuolen hyväksyntä.  

 

 

Kuvio 15. Verkkokauppa Zalandon käyttämiä serfikaatteja. (Kuvakaappaus www.zalando.fi 
sivustolta 5.5.2013.) 

 

Verkkosivulla esitellyn asiakaslistan voi nähdä meriittilistana, jonka tarkoituksena on 

todistaa pätevyyttä ja lisätä uskottavuutta. Pankkitunnusten käyttö kirjautumisessa on 

sekin eräänlainen todiste luotettavuudesta niin yrityksen kuin käyttäjän näkökulmasta 

katsottuna.  
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4.4.5 Mainonta 

 

Mainokset vähentävät sivuston uskottavuutta selkeästi, joskaan aina ei ole näin (Jozsa 

ym. 2012, 608). Sivuston luotettavuus ei vahingoitu, mikäli mainostaja on hyvämaineinen 

yritys tai mainos liittyy sivuston sisältöön (Ahmad ym. 2010, 3). Joskus mainonta voi jopa 

tukea käyttäjän hakemaa tietoa (Fogg & Marshall & Osipovich & Varma & Laraki & Fang 

& Paul & Rangnekar & Shon & Swani & Treinen 2000, 2). 

 

Osa käyttäjistä on tietoisia sponsorin mahdollisesta vaikutuksesta sivuston sisältöön 

(Fogg ym. 2002a, 41). Suurin osa käyttäjistä haluaa kuitenkin hahmottaa selkeästi 

milloin kyseessä on mainos, milloin varsinainen sivuston sisältö tai uutinen (Karvonen 

2007, 41). Mikäli mainosta on vaikea erottaa sisällöstä, vähentää se sivuston 

luottamusta selvästi. Käyttäjä voi kokea mainoksen vaikuttavan sivuston sisältöön, 

hallitsevan sitä tai sivuston olevan sidoksissa mainokseen niin, että sivusto itsessään 

yrittää myydä jotain (Fogg ym. 2002a, 40). Ponnahtavat mainokset käyttäjä kokee 

useimmiten sivuston luottamusta vähentävänä ja tavoitteisiin estävinä häiriötekijöinä 

(Fogg 2002b, 158). Yritysten, joille luottamus on tärkeää (esimerkiksi terveysalalla), tulisi 

harkita tarkkaan millaisia mainoksia haluavat sivuilleen (Fogg ym. 2001, 2).  

 

 

 

Kuvio 16. Luottamus mainontaa kohtaan (Nielsen 2012b).  

 

Nielsenin (Grimes 2012) tutkimuksen mukaan kuluttajien luottamus verkkomainontaa 

kohtaan on nousussa. Mainostajat käyttävät edelleen eniten rahaa perinteiseen 
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mainontaan, vaikka kuluttajat tuntevat selvästi suurempaa luottamusta yrityksen oman 

verkkosivuston ”mainontaa” kohtaan. Mielenkiintoista tuloksissa on sosiaalisessa 

median mainonnan herättämä luottamus: se on vähäistä verrattuna muihin 

mainosympäristöihin (kuvio 16).  

  

 

 

Kuvio 17. Missä määrin luotat seuraavan tyyppisiin mainoksiin/promootioihin? (Forrester 
Research 2013, Wassemanin mukaan 2013). 

 

Toisen tutkimuksen tulokset (kuvio 17, Forrester Research 2013, Wassemanin mukaan 

2013) eroavat hieman prosenttimääriltään Nielsenin tuloksista. Mutta silti molempien 

tuloksissa luottamuskriteerit täyttävät parhaiten muiden henkilöiden suosittelu ja vähiten 

luotettu mainonnan muoto on mainosbannerit. Yleisesti ottaen suurinta luottamusta 

herättävät käyttäjän itsensä valitsemat sisällöt, eivät näytölle ponnahtavat mainokset. 
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5 Yhteenveto 
 

Opinnäytetyötäni aloittaessani kuvittelin luottamuksen olevan vain yksi osa 

käyttäjäkokemusta. Aineistoon tutustuessani huomasin hyvin nopeasti luottamuksen 

olevan hyvän käyttäjäkokemuksen ja koko verkkosivuston perusta. Luottamus oli paljon 

laajempi ja tärkeämpi kuin arvasinkaan, ja sitä oli vaikea tutkia vain yhdestä 

näkökulmasta. Kapeampi rajaus olisi ollut mahdollista, mutta toisaalta halusin tutustua 

aiheeseen mahdollisimman kattavasti. Käsittelin tässä opinnäytetyössä vain 

tärkeimmäksi mieltämiäni asioita, en kaikkia mahdollisia aiheeseen liittyviä elementtejä.  

 

Tutkielman taustamateriaalina oli paljon aineistoa 2000-luvun alkupuolelta. Luottamusta 

(varsinkin verkkokaupan osalta) oli selvästi tutkittu silloin nykyistä enemmän. Olisi 

mielenkiintoista saada uudempaa tutkimusmateriaalia luettavaksi, sillä internet ja 

verkkosivut ovat kymmenessä vuodessa kehittyneet aimo harppauksen. Onko käyttäjän 

asenteessa tapahtunut siinä ajassa suuria muutoksia? Lisääntynyt internetin käyttö on 

saattanut muuttaa käyttäjän kokemaa luottamusta suuntaan tai toiseen. Jatkotutkimus 

olisi paikallaan myös siitä, voiko verkkosivu, jolla ei ole mitään tai vain vähän 

luottamuksia herättäviä elementtejä, ylipäätänsä kiinnostaa käyttäjää.  

 

Kuten opinnäytetyöni alussa arvelinkin, täydellistä vastausta luotettavan verkkosivun 

suunnitteluun en löytänyt. Osittain tiedot olivat jopa ristiriitaisia, kuten onko henkilökuva 

verkkosivulle hyväksi vai ei. Toisaalta ymmärrän, ettei yksiselitteistä vastausta voi 

löytää, sillä luottamus on aina asiayhteydestä riippuvainen. ”Täydellisen” verkkosivun 

suunnittelijan tulisi hallita psykologiaa, käyttäytymistieteitä, tietotekniikkaa, markkinointia, 

kyetä tekemään visuaalisesti miellyttäviä ulkoasuja ja omata ennustajan taitoja. Varsin 

monta vaatimusta yhdelle suunnittelijalle! 

 

Uskon oppineeni opinnäytetyötä tehdessä lukuisia asioita ja saaneeni uusia näkökulmia 

suunnitteluun. Johtopäätöksenä voisin mainita tärkeimmät elementit, jotka vaikuttavat 

luottamuksen rakentumiseen. Seuraava lista ei ole tärkeysjärjestyksessä, mutta ulkoasu 

on ehdottomasti ensimmäinen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota verkkosivuston 

suunnittelussa. 
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1. Sivuston ulkoasun oltava ammattimaisesti tehty. 

2. Kieli selkeää ja tarpeeksi yksinkertaista. 

3. Sivuston tekstin ja ulkoasun oltava johdonmukaisia. 

4. Tiedettävä mitä käyttäjä etsii, haluaa, hakee tai odottaa.  

5. Annettava käyttäjälle sitä, mitä hän odottaa saavansa. Jos käyttäjä saa 

enemmän kuin odottaa, tekee se hänet myönteiseksi ja entistä 

luottavaisemmaksi sivustoa kohtaan. 

6. Verkkosivuston oltava käyttäjää, ei yritystä varten. Aivan kuten 

ystävyyssuhteessa, oltava kiinnostunut ystävän kuulumisista ja tarpeista. Vain 

omista asioista ja tarpeista puhuminen ei herätä suurta vastakaikua. 

7. Tarjottava selkeät yhteystiedot ja useampia yhteydenottokanavia. 

8. Sivustolla oltava persoona, sielu.  

9. Verkkotunnuksen vastattava yrityksen nimeä. 

10. Sivustoa päivitettävä ja pidettävä ajan tasalla.  

 

Luottamus on tunne, joka ei perustu mihinkään loogiseen päätelmään. Sitä ei voi 

suunnitella tarkasti etukäteen, mutta sille tulee tarjota perusta hyvässä 

käyttäjäkokemuksessa. Suunnittelijan kannattaa pitää mielessä haloefekti: kaikki 

vaikuttaa kaikkeen ja pienikin epäjohdonmukaisuus voi tuhota verkkosivuston 

herättämän luottamuksen. Luottamuksen rakentuminen ei välttämättä tapahdu kerralla, 

vaan pienin askelin ja käyttäjän omien käsitysten/rajojen ehdolla. Verkkosivun 

herättämässä luottamuksessa on kyse siitä, miltä käyttäjästä tuntuu. 

 

 

 Luottamus on sosiaalinen hyödyke, jota pitää suojella yhtä paljon kuin ilma jota 
hengitämme tai vesi jota juomme. Jos se vahingoittuu, koko yhteisö 
[verkkosivusto] kärsii. Jos se tuhoutuu, koko yhteisö [internet] horjuu ja romahtaa. 
(Bok 1978, 26.)   
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Suosituksia uskottavan verkkosivuston rakentamiseksi 
 

Standford Persuasive Technology Labin (Stanfordin yliopisto) kymmenen kohdan 

suosituslista: 

 

1. Sivuston tiedot oltava tarkistettavissa helposti  

Kolmannen osapuolen lausunto (sitaatti, referenssi, lähdemateriaali) lisää 

uskottavuutta.  

 

2. Sivuston omistajana oltava todellinen yritys 

Omistajuus on helpointa näyttää kertomalla yrityksen osoite. Muita apukeinoja 

ovat valokuvat yrityksen toimitiloista tai johtokunnan jäsenistä. 

 

3. Korostettava asiantuntijuutta 

Mikäli yritys toimii alihankkijana, on suosituksien mainitsemisesta hyötyä 

luottamuksen rakentamisessa. Maineekkaan yhteistyökumppanin maininta 

edesauttaa positiivisen mielikuvan rakentamisessa.  

 

4. Osoitettava sivuston takana olevan rehellisiä ja luotettavia henkilöitä  

Rehellisyyden ja omien sanojen takana seisomisen voi osoittaa kuvin tai 

tekstillä, esimerkiksi tuomalla esiin työntekijöiden perhetaustoja tai harrastuksia. 

 

5. Helpotettava yhteyden ottamista 

Sivustolla tulee olla puhelinnumero, katu- ja sähköpostiosoite. 

  

6. Ulkoasun oltava asianmukainen  

Sivuston suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota ulkoasuun, typografiaan, kuviin 

ja johdonmukaisuuteen. Visuaalisen ilmeen tulee olla tarkoituksenmukainen.  

  

7. Sivuston oltava käyttäjälleen helppokäyttöinen ja hyödyllinen  

 

8. Sivuston oltava ajankohtainen ja päivitetty 
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9. Mainosten käytön oltava hillittyä  

Mainontaa tulisi välttää. Mikäli sivustolla on mainoksia, tulee niiden erottua 

selvästi sivun omasta sisällöstä. Ponnahtavat mainokset ärsyttävät käyttäjää ja 

vähentävät uskottavuutta.  

 

10.  Vältettävä kaikenlaisia virheitä 

Kirjoitusvirheet ja toimimattomat linkit vähentävät sivuston luotettavuutta.  

Sivuston tulee olla saavutettavissa ja toiminnassa.  
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Luotettavuustutkimuksen tuloksia 
 

 
 

Stanfordin yliopiston luotettavuustutkimuksen tuloksia (Fogg 2002b, 154). 

 

Luotettavuus lisääntyy

Sivustolla on puhelinnumero
Sivusto on uutissivusto jota arvostetaan myös offline

Yrityksen henkilöstön näyttäminen kuvin Mainokset, jotka sopivat kävijän hakemaan tietoon

Ylläpitäjänä jokin kolmas taho (esim. AOL, Geocities)

Kirjoitusvirheet
Hankala navigaatio

Sisältöä vaikea erottaa mainoksista

Luotettavuus vähenee

Yrityksen fyysinen osoite näkyvillä 
Nopea asiakaspalvelu

Vaatii rekisteröintiä tai sisään kirjautumista

Yksi tai useampi mainos jokaisella sivulla
Maksullinen kirjautuminen sivustolle

Latautuu hitaasti 
Sisältö ei vastaa kävijän odotuksia

Sivuston osoite ei ole yhtenäinen 
yrityksen nimen kanssa

Yllättäen sivusto ei ole saavutettavissa 
Automaattisesti ponnahtavat mainossivut

Linkit eivät toimi 

Sisältöä ei ole päivitetty pitkään aikaan

Sivusto edustaa kävijän arvostamaa yritystä

Ulkoasu on ammattimaisesti suunniteltu
Sähköpostiosoite saatavilla
Mahdollisuus etsiä vanhoja tietoja (esim. arkisto)
Yrityksen toimintatapa kerrottu sisällössä

Toisella uskottavalla sivustolla linkki 
yrityksen sivustolle

Linkit kilpailijan sivustolle

Tietoja tarjolla useammalla kielellä
Saatu palkinto/kunniamaininta mainittu
Mainonta radiossa tai mainostaululla
Maininta “virallinen sivusto”

Tunnettujen asiakkaiden maininta sivustolla
Taloudellisten uutisten tarjonta ilman lisämaksua

Verkkokaupalla sille sopivat sivut (maksuliikenne ym.)

Sivusto on pieni (esim. alle 5 sivua)

Sivustolla on kaupallinen tarkoitus 
(vrt. akateeminen sivusto)

Paljon uutistarinoita, muttei yksityiskohtaisia tietoja

Linkki epäluotettavalle sivustolle

Sivusto tunnistaa käyttäjän käyneen 
aikaisemmin sivustolla

Uutistarinat räätälöity kävijän mukaan

.org -loppuinen osoite

Sisältö on luokiteltu
Uutistarinoita on vähän, mutta 

tarjoavat yksityiskohtaista tietoa

Ystävän suosittelema
Ei-kaupallisen sivusto

Käyttäjän helppo hahmottaa rakenne
Linkit sivuston ulkopuolelle

Sivusto on päivittynyt kävijän viimeisen käynnin jälkeen 

Tapahtuman jälkeen varmistussähköpostin 
lähettämien kävijälle

Artikkeleissa sitaatteja ja referenssejä
Kirjoittajan saavutukset mainittu 

+2,2
+2,0

+1,8

+1,5

+1,2

+1,0

+0,9

+0,5

+0,7

-0,7

-1,0

-1,7

-1,8

-2,1

+1,9

+1,6

+1,4

+1,1

+0,8

+0,6

+0,2

+0,3

+0,1

-0,1

-0,2

-0,6

-0,8
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