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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, kuinka brändi ja ohjelmat vaikuttavat 

yrityksissä käytettäviin laitteisiin tai ohjelmiin. Käsittelen työssäni teknologiatuottajien 

kuten Applen, Samsungin, Sonyn ja muiden isojen valmistajien tuotteita ja näihin tuot-

teisiin liitettyjä järjestelmiä tunnetuilta valmistajilta, joita ovat Windows, Google ja Ap-

ple. Opinnäytetyöni tutkimus on tehty Tampereella pk-yrityksistä. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuksen aiheena on myös verkkoselainten käytettävyys kuluttajien 

näkökulmasta. Yritän selvittää, mitä ohjelmistoa kuluttajat mielellään käyttävät, kuten 

Windows-, Android- ja Linux-käyttöjärjestelmiä, ja kuinka näiden tarjoamat sovellus-

kaupat vetoavat kuluttajaan. Tarkoituksena on myös selvittää, mistä kuluttajat ostavat 

elektroniset tuotteensa ja onko jälleenmyyjällä jotain merkitystä tuotteen valitsemiselle. 

 

Tutkimus käsittelee käyttäjien kokemuksia käyttöjärjestelmistä ja niiden hinta-

laatusuhteesta tunnettujen elektronisten tuotteiden valmistajilta, kuten Apple, Google ja  

Windows. Opinnäytetyön teoria on koottu internetistä tunnetuilta sivuilta kuten Digito-

day, Tietokone, Macworld, Mpc ja Windows forum. Yritän tuoda esille myös ajankoh-

taista tietoa Tekesin tutkimuksista ja IDC:ltä (International Data Corporation). 

 

Käytän lähdetietona myös kirjallisuutta aiheesta markkinointi, brändi, kilpailu ja 

mainonta. Lisäksi kerron lyhyesti näiden kolmen suuren markkinoita hallitsevan yhtiön 

historiasta. 
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2 TEKNOLOGIAYRITYKSET JA SOVELLUSKAUPAT 

 

 

2.1 Mobiiliapplikaatiot  

 

Monessa yrityksessä ovat lisääntyneet mobiililaitteet ja applikaatiot. Viimeisimmät ti-

lastot kertovat, kuinka suuressa määrin uudistuneet yritykset ovat riippuvaisia kannetta-

vista tietokoneista, tableteista, älypuhelimista ja ohjelmista, joilla laitteet toimivat.  

(Joch 2014.) 

 

Digital Chart of the World teki vuonna 2013 tutkimuksen The Mobility At Work. Tutki-

muskokeeseen osallistui 2400 IT-asiantuntijaa  kahdeksasta yrityksestä. Kokeessa asian-

tuntijoidat toivat oman puhelimensa työpaikalle ja käyttivät puhelimessa yrityksen omia 

ohjelmia. Tarkoituksena ei ollut pelkästään käyttää sähköpostia tai soittaa puhelimella. 

Yli puolet näistä IT-asiantuntijoista kertoi raportin mukaan, että heidän osastollaan oli 

ehdotettu tiettyjä puhelimia ja ohjelmia käytettäväksi yrityksessä. Tutkimuksen mukaan 

mobiiliteknologia nopeuttaa viestintää työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa sekä paran-

taa yrityksien tuottavuutta. (Joch 2014.) 

 

Viestintä kehittyy mobiiliteknologian avulla kotona ja työpaikalla. Digital Chart of the 

Worldin vuonna 2013 tekemän State of Mobility -tutkimuksen mukaan kyseessä onkin 

merkittävästi suuremman tulon saavuttaminen teknologiayrityksille perinteisiin mene-

telmiin verrattuna. (Joch 2014.) 

 

Yritysten sisäisten tutkimusten perusteella teknologiayritys Intel on huomannut 

yrityksen työntekijöiden saavan tunnin enemmän työaikaa päivässä mobiilitehokkuuden 

ansiosta, mikä tarkoittaa sitä, että yritys kykenee säästämään suuren summan kuluissa 

tehdessään kauppaa muiden kanssa. (Joch 2014.) 

 

Intel on huomannut myös, että teknologian käyttö ei tuota etua vain kehittyneille 

käyttäjille ja IT-työntekijöille. Tutkimuksen mukaan tabletit, joita käytetään yrityksessä 

tuotannollisten koneiden informaation dokumentointiin ovat lisänneet tehokkuutta ja 

tarkkuutta ja säästäneet aikaa muista kuluista. Teknikot ovat lisänneet tuottavuutta 17 

prosentilla ja leikanneet 30 prosenttia aikakuluissa hyväksikäyttämällä tietoa verkossa. 

(Joch 2014.) 
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Monet muutkin yritykset ovat huomanneet mobiililaitteista koituvia etuja yrityksen toi-

mintojen edistämisessä. Lextech Global Service -mobiilisovellusten kehittäjä kertoo, 

kuinka mobiiliteknologia voi yhdistää myynnin rakennusmateriaalien tuottajilta ajanta-

saisella hinnoittelutiedoilla monelle asiasta kiinnostuneelle yritykselle. (Joch 2014.) 

 

 

2.2 Pk-yritykset 

 

Yhdysvalloissa noin 23 miljoonaa pk-yritystä kilpailee suurempien yritysten kanssa. 

Suuret yritykset investoivat teknologiaan, joka nopeuttaa yrityksen toimintaa markki-

noilla. Pk-yrityksen pienin investointi on tabletti, joka sisältää pari hyödyllistä ohjel-

maa. Ohjelmien avulla on mahdollista julkaista päivän tarjoukset, käsitellä asiakkaan 

luottotietoja sekä käyttää eräitä ohjelmia kuten palkanlaskentaa. Kyseisten sovellusten 

avulla  pk-yritykset voivat kilpailla suurten yritysten kanssa. (Garrity 2013.) 

 

Yrityksen toimintaa helpottavat uudet pilvipalvelut. Toimistomenetelmissä paperin 

käsittely voi hidastaa yrityksen toimintaa, sillä kaikki muistiinpanot, laskentataulukot ja 

kalenterin voi lisätä myös tabletille ja padeille, jotta järjestelmällisyys toimii moitteet-

tomasti. Yrityksessä, jossa on arkistoitu paperille tärkeää tietoa toiminnasta, on vaikea 

etsiä ja jakaa tietoa toiselle. Yrityksillä on mahdollisuus yhdistää monta asiaa pilvipal-

veluihin, mikä parantaa heidän mahdollisuuttaan tiedon käyttöönottamisessa tai sen ja-

kamisessa. (Garrity 2013.) 

 

Verkossa on pilvipalveluita, jotka toimivat mobiilisti ja jotka tarjoavat yritykselle 

mahdollisuuden hallinnoida asiakkaan kalentereita, kirjautumisia, aikaa, laskutusta ja 

monta muutakin asiaa. Yrityksillä on myös mahdollisuus ulkoistaa kyseinen toiminta 

palveluyrityksille, jotka hoitavat kyseiset asiat heidän puolestaan. (Garrity 2013.) 

 

Pienillä menetelmillä ilmaisten tai maksullisten ohjelmien hankinnassa on helppo uudis-

taa yrityksen toimintaa ja kilpailuetua suurten yritysten kanssa. Toiminnan helpottami-

seeen löytyy työkaluja monesta tarjolla olevasta mobiilikaupasta. (Garrity 2013.) 
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3 KILPAILU 

 

 

3.1 Markkinatilanne 

 

Käyttöjärjestelmien tuottajien kesken kilpaillaan järjestelmien paremmuudesta markki-

noilla. Windows on vuosien varrella menettänyt paljon markkinaosuudestaan vuodesta 

2008. Microsoft aloitti toimintansa edelläkävijänä ensimmäisten PC OS:n myynnissä 

vuonna 1996, ja vasta myöhemmin moni muu valmistaja aloitti kilpailun yhtiön kanssa. 

(Chen 2009.) 

 

PC:n valtakauden voisi sanoa olevan ohi, sillä kuluttajilla on tarve saada jotain uutta. 

Kuluttajat ovat ajaneet yhtiöt tuottamaan heille muutoksia teknisten laitteiden muodoille 

ja ominaisuuksille. Nykyään kannettavat tietokoneet, tabletit ja puhelimet ovat yleisty-

neet, ja melkein jokainen kuluttaja käyttää niitä. (Chacos 2013.) 

 

PC:t eivät ole poistumassa käytöstä vaan ne pikemminkin muuttavat muotoaan aina vain 

hienompiin kokonaisuuksiin. Tähän on myös hyvä syy. Carolina Milanes, joka työsken-

telee Gartnerin kuluttajatutkimuskeskuksessa varatoimitusjohtajana, on huomannut, että 

kuluttajien käyttäytymistä ohjaa usein tietyntyyppinen yksinkertaisuus ja tuttavallisuus 

tuotteessa. (Chacos 2013.) 

 

Android on saavuttanut 80 %:n markkinaosuuden älypuhelinten tuonnissa 2013. 

Maailmanlaajuisesti käytetyimmät järjestelmät ovat Googlen Android, jonka osuus 

markkinoista on 81 %. Applen IOS:n markkinaosuus on 12,9 %. Research of informa-

tion technology companies and markets -tutkimuksesta ilmeni, että kaiken kaikkiaan 

261,1 miljoonaa älypuhelinta oli viennissä, joista Android sai 81,3 %:n osuuden 

myytäväksi asetetuissa tuotteissa. (Kerr 2013.) 

 

Androidilla on monia laitevalmistajia, jotka käyttävät tätä käyttöjärjestelmää laittees-

saan. Käytetyin laite tuolle alustalle on Samsungin Galaxy S4, jolla on 39 prosentin 

markkinaosuus. (Kerr 2013.) 

 

Windowsin markkinaosuus on alle 5 prosenttia, ja kyseiset luvut näyttävät, että kulutta-

jat ostavat niitä hieman laiskasti. Mutta Katar Worldpanel ComTech raportoi saman-
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tyyppisiä lukuja jo syyskuussa näyttäen, että Windows-puhelimet alkavat saavuttaa 

markkinaosuutta. (Kerr 2013.) 

 

Kaiken kaikkiaan älypuhelinten vienti oli nousussa, mutta IDC:n mukaan tarve halvem-

pien älypuhelimien valmistamiseen nousee. Keskivertohinta on tällä hetkellä 317 dolla-

ria, joka on 12,5 prosenttia pienempi hinta kuin viime vuonna. Yksi poikkeus halvem-

paan hintaan on, että yleisesti valmistetaan kustannuksiltaan kalliimpia puhelimia suu-

remmalla näytöllä. (Kerr 2013.) 

 

Applen iOS menestyy hyvin Yhdysvalloissa, mutta ei ole yhtä suosittu maailman 

markkinoilla. Vuoden 2013 lopussa Apple piti 12,9 prosentin markkinaosuuden, mutta 

liikevaihto iOS-tuotteilla oli 1,5 prosenttia tappiollisempaa kuin vuonna 2012. (Kerr 

2013.) 
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Taulukko 1. Älypuhelinten markkinaosuudet Windows, Linux ja OS X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 4 eli neljä suosituinta käyttöjärjestelmää, tuonti- ja markkina-

osuus Q3 2013 (miljoonissa dollareissa) 

 

Järjestelmä 3Q13 Tuonnin 
osuus 

3Q13 Markkina-
osuus 

3Q12 Tuonnin 
osuus 

Q312 Markkina-
osuus 

Android 211,6 81 % 139,9 74,4 % 

iOS 33,8 12,9 % 26,9 14,4 % 

Windows Pho-
ne 

9,5 3,6 % 3,7 2,0 % 

BlackBerry 4,5 1,7 %  4,1 % 

Muut 1,7 0,6 % 7,7 4,5 % 

Yht. 261,1 100 % 8,4 100 % 
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3.1.1 Tarjonta  

 

Microsoft ja Apple ovat kilpailleet keskenään jo pidemmän aikaa. Apple suunnitteli 

tuotteensa kuluttajan kannalta paremmaksi keskittymällä siihen, mitä kuluttaja laitteelta 

toivoi tai halusi. Tarkoituksena oli tuottaa erilaisia applikaatioita, pelejä ja sosiaalista 

kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Apple onnistui kilpailuedun saavuttamisessa 

myös heidän tuotteensa muotoilulla. (Chen 2009.) 

 

Applen menestys App Storella sai monet muutkin tuottajat hereille haastamaan heidän 

toimintaansa. Google ja Nokia olivat ensimmäisiä haastajia kyseisessä joukossa, jolloin 

yritykset alkoivat rekrytoimaan omia kehittäjiä kilpailemaan App Storea vastaan. 

(Chen, 2009.) 

 

Microsoft ja Google toimittavat käyttöjärjestelmänsä laitteiden valmistajille, mutta 

käyttöjärjestelmät eivät toimi samalla tavalla jokaisella laitevalmistajalla. HTC, LG ja 

Samsung valmistavat laitteensa jo alkuun omilla asetuksilla ja muotoilulla. Kehittäjät 

joutuvat koodaamaan ohjelman moneen eri puhelimeen aina erilaisella UI-tyylillä 

(käyttöliittymä), jotka ilmenevät puhelimessa esimerkiksi kuvakkeiden erilaisina tyy-

leinä. (Chen 2009.) 

 

Apple tuottaa käyttöjärjestelmän omiin laitteisiinsa, mikä nopeuttaa kolmannen osapuo-

len työtä applikaatioiden tuottamisessa iOS-alustalle. Kehittäjät voivat kirjoittaa koodia 

iOS-alustalle, joka kuluttaa aikaa vähemmän kuin Windows mobiilialustoille. (Chen 

2009.) 

 

Älypuhelinmarkkinat olivat aikoinaan keskittyneet Microsoftilla lähinnä yritysmaail-

man henkilöille. Nykyään tavoitteena on tuottaa älypuhelimia kaikille käyttäjille. (Chen 

2009.) 

 

Parhaimmissa älypuhelimissa on tarkkalaatuinen näyttö ja hyvä akunkesto. Mikä 

yleensäkin tekee puhelimesta käytännöllisen, on käyttöjärjestelmä, jolla se toimii. 

Markkinoilla on tällä hetkellä kolme merkittävää mobiilikäyttöjärjestelmää: iOS, An-

droid ja Windows. Jokainen näistä laite- ja käyttöjärjestelmävalmistajasta tarjoaa erilai-
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sen käytettävyyskokemuksen, mutta kysymys kuuluukin, mikä niistä on tuottavin 

pitkällä aikavälillä. (Nuckles 2014.) 

 

Kun kyse on käyttäjän tyytyväisyydestä tuotetta kohtaan, ratkaisevassa asemassa ovat 

laitteen tarjoamat ohjelmat. Näiden kolmen markkinoita johtavan yrityksen tarjoamat 

järjestelmät voivat edistää yritystoimintaa tai helpottaa yksityiselämää, mutta laitteilla 

on eroavaisuuksia, kun kyse on siitä, kuinka monta applikaatiota tuottaja saa virtuaali-

kauppaansa. (Nuckles 2014.) 

 

 

3.1.2 Android 

 

Android-kauppa eli toiselta nimeltään nykyinen Google Play kilpailijanaan Applen App 

Store miljoonien applikaatioiden valikoimillaan sisältävät kaiken, mitä yrityskäyttäjät 

tarvitsevat. Liiketoimintaa tukevina sovelluksina ovat useimmiten muistiinpanot, budje-

tointiohjelmat sekä dokumenttien tulkitseminen ja toimittaminen puhelimella. iOS 

sisältää muutamia pieniä ylimääräisiä sovelluksia, joita voidaan käyttää yrityksissä, 

mutta muuten Androidin ja iOS:n tarjoamat sovellukset ovat käytännöllisiä. (Nuckles 

2014.) 

 

Android tarjoaa Google Now -palvelun, joka on älykäs persoonallinen avustaja ja voi 

auttaa yrityskäyttäjiä pysymään tilanteen tasalla ilman, että he jäisivät paitsi puhelusta 

tai tapaamisesta. Palvelu toimii niin, että se seuraa henkilön aktiviteetteja Googlen 

ekosysteemissä antamalla aiheeseen liittyvää tietoa, jos se tulkitsee sen henkilölle hyö-

dylliseksi. Käytännössä palvelu voi ilmoittaa liikenneruuhkasta, säästä tai tapaamisista, 

jotka on taltioinut Googlen palveluun. (Nuckles 2014.) 

 

Androidille on helppoa ottaa käyttöön epävirallisia Android-sovelluksia lataamalla ja 

asentamalla ohjelma muustakin lähteestä kuin Google Play -kaupasta. Google myös 

mahdollistaa sen, mitä ohjelmia heidän sovelluskaupassaan julkaistaan. Android voi 

myös olla haavoittuvainen tietyille ulkopuolisen kehittäjän tekemille liitännäistiedostoil-

le. Alusta on turvallinen usein siihen asti, kun asentaa ohjelmia vain luotettavilta lähteil-

tä. (Nuckles 2014.) 
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Android-käyttöjärjestelmä tarjoaa kilpailijoilleen haasteita, koska heillä on laajempi 

määrä yksilöllisiä puhelimia tarjolla moneen eri hintaan. Tällä tavalla saadaan kehitty-

neemmille käyttäjille tiettyjä yksilöllisiä ominaisuuksia puhelimeen, mikä voi olla taas 

hankalaa, jos joutuu selailemaan ominaisuuksia keskiluokkaisella puhelimella. (Nuckles 

2014.) 

 

 

3.1.3 iOS 

 

Applen iOS on suuressa arvossa AppStoren takia, koska kyse on applikaatioiden tuesta 

ja saatavuudesta. AppStore kykenee vastaamaan melkein jokaiseen tarjolla olevaan tuot-

teeseen, mitä Google Play tai Windows Store kaupassaan tarjoavat. (Nuckles 2014.) 

 

Applella on oma tietojenkäsittelyohjelma iWorks, joka toimii samalla periaatteella kuin 

Microsoftin Office. Ohjelma toimii iOS:ssa, ja se on integroitu Applen uusiin käyttöjär-

jestelmiin sekä uusiin iOS-käyttöjärjestelmiin. iWorks tarjoaa käyttäjälle mahdollisuu-

den lukea ja kirjoittaa dokumentteja monilla eri laitteilla. Uusimpia käyttöjärjestelmän 

uudistuksissa ovat olleet AirDrop, joka mahdollistaa kuvien ja tiedostojen lähetyksen 

käyttäjältä toiselle yhdellä painalluksella. Käyttäjällä on mahdollisuus muokata sähkö-

postiaan omiin tarpeisiinsa sopivaksi ja lukea pdf 

-tiedostoja. (Nuckles 2014.) 

 

Applen iOS on kaikkein turvallisin järjestelmäympäristö. Laitteelle on käytännössä 

mahdotonta asentaa ohjelmia epäluotettavilta lähteiltä. Apple yleensä tarkastaa ja puol-

taa applikaation ennen kuin se julkaistaan AppStoressa. (Nuckles 2014.) 

 

 

3.1.4 Microsoft 

 

Windows-kauppa on yleisimmin tunnettu siitä, että sillä on pienempi valikoima appli-

kaatioita kuin muilla kilpailevilla yrityksillä. Windowsilla on suunnilleen 100 000 sove-

llusta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Androidin ja AppStoren miljoona sove-

llusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Windows-puhelimissa olisi juuri niitä sove-

lluksia, joita useimmat yritykset käyttävät. Windows-kauppa on myös kasvamassa no-
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peasti ja kykenee tarjoamaan kuluttajalle tarpeelliset työkalut päivittäiseen käyttöön. 

(Nuckles 2014.) 

 

Windows-puhelin sisältää käyttöjärjestelmään integroidun Live Titlesin, joka päivittää 

automaattisesti tarpeellista tietoa kotinäyttöön. Tämän ansiosta kaikki viestit ja tapaa-

miset on helppo lukea kotinäytöltä. Windows-puhelin on tarkoitettu yrityskäyttäjille 

pääsääntöisesti sen takia, että alustaan on helppo saada Microsoft Office -ohjelmisto. 

Puhelimen turvallisuus verkkoselailussa on usein pääasia yritykselle, jossa käsitellään 

arkaluontoisia tietoja, kuten yksityiset tiedostot, joita puhelin sisältää. (Nuckles 2014.) 

 

Windows-puhelimia on vähemmän älypuhelinmallistoissa. Parhaiten brändätty puhe-

linmalli Windows-alustalla on Nokia, mutta monet muutkin yritykset kuten LG, HTC ja 

Samsung ovat varustaneet puhelimiaan Windows 8:lla. (Nuckles 2014.) 

 

Android, iOS ja Windows Phone tarjoavat kuluttajille esteettömän käyttöjärjestelmän, 

joka mahdollistaa tiettyjen applikaatioiden lataamisen käyttöjärjestelmään jota yritys 

voi hyödyntää omiin tarpeisiinsa. Kaikilla käyttöjärjestelmillä on tietenkin tuottavuutta 

tehostavia ominaisuuksia. Windows -puhelin tarjoaa käyttäjäystävällisen ominaisuuden 

kuten Live Titlesin. Adroid tarjoaa lähinnä kustomoitavia ominaisuuksia, mikä tekee 

sen hyväksi kehittyneemmille käyttäjille. iOS tarjoaa yksinkertaisuudessaan helpon ja 

tehokkaan käyttöjärjestelmän, joka tarjoaa parhaimmat applikaatiot tuotteeseen. (Nuck-

les 2014.) 
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4 VERKKOKAUPPA 

 

 

4.1 Ohjelmistokauppa 

 

Verkkokauppa voi olla sekä yrityksen välistä, kuluttajille suunnattua tai kuluttajien vä-

listä kauppaa. Verkkokaupassa siirretään osa aikaisemmin kauppiaan tekemästä työstä 

asiakkaan tehtäväksi ja pienennetään siten kauppiaalle tulevia kustannuksia. (Hallavo 

2013, 19.) 

 

Verkkokauppa on ensisijaisesti asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttamista verkossa si-

ten, että he tekevät myyjän kannalta suotuisan päätöksen. Se on välttämätön asiakaskoh-

taamisen kanava maailmassa, jossa sekä kuluttajat että yritysostajat tekevät ostopäätök-

siään verkossa. (Hallavo 2013, 19.) 

 

Ihmisten mediakulutus on muuttunut ja heidän tavoittamisensa kaupallisilla signaaleilla 

on perinteisin keinoin entistä vaikeampaa. Ihmiset käyttävät voimakkaasti uusia viestin-

tätapoja, kuten Facebookia, keskustelufoorumia ja blogeja kommunikoidakseen arjen 

rutiineista tai kaupallisista hankinnoista. (Hallavo 2013, 26.) 

 

Valmistellessaan uutta strategiaa yrityksen on tärkeä tietää markkinatilanne eri teknolo-

gioiden suhteen. Suunniteltaessa uusia sovelluksia mobiilialustalle on tärkeä ymmärtää, 

mille alustalle sovellus kehitetään. (Ristola 2014.) 

 

Monet meistä ovat seuranneet mobiilikäyttöjärjestelmiin kohdistuvaa muutosta markki-

noilla viime vuosien varrella. Android on saanut itselleen toimituksista laskien valta-

osan markkinaosuudesta. (Ristola 2014.) 

 

 

4.1.1 App Store 

 

App Store aloitti toimintansa viisi vuotta sitten heinäkuussa 2008, ja silloin kyseinen 

virtuaalikauppa sisälsi noin miljoona ohjelmaa. iPhone lanseerattiin markkinoille vuon-

na 2007, jolloin Steve Jobs sanoi ohjelmien kehittäjille, että he voivat kirjoittaa ohjel-

mia kyseiselle laitteelle. (Friedman 2013.)  



16 

 

Aloitusvuosinaan App Store sai ohjelmien kehittäjät vaurastumaan. Ohjelmien keskuu-

dessa on tuttuja sovelluksia, jotka vielä nykyään ovat iPhone puhelimien näytöissä. 

Nämä ohjelmat ovat Facebook, Yelp ja Shazam. (Friedman 2013.) 

 

Ensimmäisen viikon lopussa App Store sai 10 miljoonaa latausta. Syyskuuhun mennes-

sä kauppa oli ylittänyt 100 miljoonan latauksen määrän ja vuoden 2008 loppuun men-

nessä kaikkein suosituin applikaatio oli Facebook 5 miljoonalla latauksella. Tämä ei 

kuitenkaan tuottanut rahaa Applelle tai Facebookille. Kun App Storen julkisuus kasvoi, 

samalla myös iPhonen ja iPadin menekit kasvoivat. (Friedman 2013.) 

 

 

KUVA 1. AppStoren logo vuodelta 2013 

 

Kansainvälinen kahvilaketju Starbucks on osallistunut ohjelmakauppaan, ja yrityksen 

sovelluksen voi ladata muun muassa App Storesta. Sovelluksella voidaan tarjota asiak-

kaalle tarjouksia heidän tuotteistaan. Starbucks-aplikaatio kerää yksilöllisesti asiakasda-

taa kuluttajasta. He voivat tarjota kuluttajalle myös virtuaalisen loyalti-kortin, jota voi-

daan pitää kehittyneenä lähestymistapana asiakkaaseen. Kortilla tarjotaan alennuksia 

siitä rahasta, jonka kahvilaan on kuluttanut. (Mathis 2014.) 

 

Applikaatiokauppoihin on kehitetty LevelUp maksujärjestelmä, joka mahdollistaa mo-

biilimaksamisen. Eräät asiantuntijat ovat sitä mieltä, että mobiilimaksaminen kasvaa 

merkittävästi vuoden aikana. Monet suuret yritykset yhdysvalloissa, kuten Wallmart ja 
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Target ovat alkaneet tekemään yhteistyötä saman ajatuksen aikaansaamiseksi. Kyse ei 

ole pelkästään suurista yrityksistä vaan myös pienemmät ravintolat ja kuljetusyritykset 

ovat osallistuneet samaan toimintaan. (Mathis 2014.) 

 

Starbucksia voidaan pitää mobiilimaksamisen ennakkosuosikkina, joka nykyään tarjoaa 

suuren osuuden kahvilan liiketoiminnalle. Maggie Jantzen joka antoi lausunnon yrityk-

sen applikaatiosta ilmoitti, että Starbucks applikaatiota on käyttänyt jo 8 miljoonaa 

käyttäjää, ja käyttäjistä 11 prosenttia on maksanut tuotteensa sovelluksen kautta yhdys-

valloissa ja kanadan kaupoissa. (Mathis 2014.) 

 

Hyvin markkinoidut applikaatiot ovat yksi tapa tarjota asiakkaalle mahdollisuus maksaa 

tuotteensa helpolla tavalla ja jopa pankeilla on omat applikaationsa, joilla voi tehdä 

maksusuorituksia. Jantzenin mielestä mobiili pankki on kasvamassa viisinkertaisesti 

internet pankkiin nähden. Myös kolmannen osapuolen tarjoamat maksumahdollisuudet 

tekevät kasvuaan, kuten LevelUp, Square Wallet, Google Wallet, PayPal ym. (Mathis 

2014.) 

 

Mobiiliohjelmat ruokakaupoissa eivät ole kovin yleisiä ja monet yritykset ovatkin aloit-

taneet yhteistyön toistensa kanssa. Wallmart, Target, Lowes, Old Navy ja monet muut 

samantyyppiset yritykset tekevät yhteistyötä asiakkaan hyväksi, jotta asiakkaalla olisi 

mahdollisuus maksaa ostoksensa yhdellä applikaatiolla monessa eri yrityksessä.  

(Mathis 2014.) 

 

 

4.1.2 Google Play-kauppa 

 

Googlen Android on linux pohjainen käyttöjärjestelmä joka perustuu avoimeen lähde-

koodiin, ja se on käytössä mm. mobiili ja tablettialustoilla. Android on julkaistu 

Apachen lisenssin avulla, joka mahdollistaa alustan muokkaamisen laitteiden valmista-

jille ja yksityiskäyttäjille. (visual.ly 2013.) 

 

Androidin  perustajia ovat Andy Rubin, Rich miner, Nick Sears ja Cris White. Vuonna 

2005 google otti se käyttöön nimellä Android Inc ja vuonna 2007 siitä julkaistiin en-

simmäinen beta versio. Myöhemmin vuonna 2008 G1 julkaisuna syyskuussa julkaistiin 

ensimmäinen stabiili alusta nimellä Android 1.0 HTC Dreamille. (visual.ly 2013.) 
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KUVA 2. Unixstickers 2013. 

 

Vuonna 2012 Samsung toimitti maailmassa eniten android käyttöjärjestelmään pohja-

utuvia puhelimia. Google on ottanut Androidissa hieman erilaisen lähestymistavan kuin 

iOS, koska kuka tahansa tavaranvalmistaja voi käyttää Androidia ilman, että heille koi-

tuu siitä ylimääräisiä kustannuksia. Androidin alustaan on pakattu jo valmiiksi erino-

maisia ohjelmia kuten Googlen oma Gmail, Google Now, ja Google Maps jotka helpot-

taa laitteen valmistajia kuten Samsungia ja HTC:tä oman tuotteen markkinoinnissa. 

Tämän tuloksena voidaan pitää sitä, että kaupat ovat täynnä näiden laitteiden valmista-

jien tuotteita, koska he kykenevät valmistamaan halvempia tuotteitta käyttäjille. (Busi-

ness insider 2013.) 

 

 

4.1.3 Windows kauppa 

 

Windows 8 uudistui uusimman 8.1 päivityksen myötä. Käyttöjärjestelmä ulkoasua muu-

tettiin poistamalla käynnistysvalikko ja lisäämällä uudenaikainen Live Titles valikko. 

Windowsilla onkin ollut ensisijaisena tavoitteena laitteiston turvallisuus, verrattuna 

muihin alustoihin. (Bradley 2013.) 

 

Windows on tarjonnut kaikille käyttäjille mahdollisuuden vaihtaa aikaisempi XP käyttö-

järjestelmä uudempaan Windows 7:aan tai 8:aan, joka on mahdollista usein vain niille 

käyttäjille joiden laitteisto vastaa uudemman päivityksen kuormitusta. (Bradley 2013.) 
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KUVA 3. Windows Store 2013. 

 

Käyttäjillä on nykyään mahdollisuus harkita muitakin käyttöjärjestelmiä kuin Windows, 

sillä nykyinen Applen OS X, Chrome OS ja muut Linux järjestelmät tarjoavat samoja 

ominaisuuksia kuin Windows, ja kuluttajat ovat saaneet uudet linux versiot kukoista-

maan nykyaikaisuutta ja miellyttävää käyttöympäristöä. (Bradley 2013.) 

 

 

4.2 Apple 

 

OS X:llä on kattavia ominaisuuksia ja yksi niistä onkin se, että käyttöjärjestelmällä ei 

ole samoja huolenaiheita turvallisuuteen liittyvissä asioissa kuin Windowsilla. Suurim-

pana huolenaiheena voidaan pitää sitä, että kaikkein suurimpana käyttöjärjestelmän 

tuottajana on ongelmia sen suhteen, että sitä vastaan hyökätään useimmin eriarvoisilla 

toimenpiteillä. Macit eivät ole immuuneja malware hyökkäyksille, mutta käytettäessä 

laitetta oikeaoppisesti riskit ovat pienemmät. (Bradley 2013.) 

 

OS X:llä on etuna hinta verrattuna Windowsin 8:n uudempaan versioon sillä aikaisem-

pina vuosina käyttäjät joutuivat maksamaan Windows ohjelmasta. OS X:n uudemman 

version on saanut paljon halvemmalla ja uudempi Maverics on tarjottu käyttäjille ilmai-

sena versiona. OS X myös sisältää nykyään tuottavia ohjelmia, kuten iWorks toimisto -

ohjelmiston, hyödyllisen email sovelluksen, helppokäyttöisen kalenterin, mediatoisti-

men, kuvankäsittelyohjelman ja nopean viestintäsovelluksen. (Bradley 2013.) 
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OS X:llä on kattavia ominaisuuksia, ja yksi niistä onkin se, että käyttöjärjestelmällä ei 

ole huolenaihetta turvallisuuteen liittyvissä asioissa, kuten Windowsilla. Suurimpana 

huolenaiheena voidaan pitää sitä, että kaikkein suurimpana käyttöjärjestelmän tuottajana 

on ongelmia sen suhteen, että sitä vastaan hyökätään useimmin eriarvoisilla toimenpi-

teillä. (Bradley 2013.) 

 

 

4.3 Linux 

 

Kaikilla PC -käyttäjillä on mahdollisuus asentaa tietokoneeseen Linux. Avoimeen 

lähdekoodiin perustuvia käyttöjärjestelmiä on monia ja yksi kaikista käytetyimmistä on 

Ubuntu Linux. Yleisesti ottaen Linux kuluttaa vähemmän laitteiston tehoa ja järjestelmä 

on myös mahdollista asentaa vahaan PC koneeseen. Kannettavien tietokoneiden valmis-

tajat kuten Acer, Asus ja Dell tietokoneita saa myös kaupoista joissa on jo valmiiksi 

asennettu tietty versio Linuxista. (Bradley 2013.) 

 

Suurin syy Linuxiin siirtymiseen on raha. Useimmat Linux järjestelmistä ovat ilmaisia 

kuten myös ohjelmat, joita järjestelmään voi asentaa. Käyttöjärjestelmä kuluttaa 

vähemmän laitteiston vaatimuksia kuin Windows ja siten myös vähemmän RAM:ia tai 

kovalevytilaa. (Bradley 2013.) 

 

Koska linux on avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttöjärjestelmä ei käyttäjällä ole 

järjestelmälle ongelmatilanteissa suoranaista palvelua ongelman korjaamiseen. Jotkut 

Linux versiot tarjoavat lisäpalveluita joita voi ostaa internetistä, mutta vaihtoehtona on 

aina se, että kaikkiin ongelmatilanteisiin saa apua forumeilta ja joiltain Linux asiantunti-

joilta suoraan Linux version internet sivuilta. (Bradley 2013.) 

 

 

4.4 Chrome OS 

 

Google on lanseerannut markkinoille Chrome OS:n, joka on uusi käyttöjärjestelmä 

markkinoilla. Käyttöjärjestelmä itsessään on alusta joka toimii periaatteessa selaimessa 

itsessään. (Bradley 2013.) 
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Crome OS laitteella on paljon vähemmän huolenaiheita turvallisuuteen nähden verrattu-

na Windowsin PC laitteisiin, koska Chromen suhteellisen pieni käyttöliittymä ei anna 

mahdollisuutta ajaa ulkopuolisten ohjelmatarjoajien tuottamia ohjelmia, joka tekee 

käyttöjärjestelmästä turvallisemman suoritettavien hyökkäysten varalta. (Bradley 2013.) 

 

Jos sijoittaa Googlen ekosysteemiin jo valmiiksi ostamalla tuotteitta laitteiston valmista-

jalta niin Chrome OS on toimiva yhdistelmä, koska järjestelmä pyörii Googlen pal-

veluiden ympärillä ja integroituu Android puhelimiin tai muihin Adnroid laitteisiin eri-

nomaisesti, joissa käyttää vaikkapa Googlen omaa sähköpostia, varastoitua dataa tai 

muuta informaatiota. (Bradley 2013.) 

 

Käyttäjän on oltava interaktiivinen Googlen palveluiden käyttäjä, jotta järjestelmästä 

olisi henkilölle hyötyä, mutta Chrome OS:llä on mahdollista käyttää myös Windows 

365:ta, jossa toimii suurin osa Windowsin tarjoamista hyödyllisistä sovelluksista, kuten 

office tai sky driveä jolla on mahdollista tallentaa dataa pilveen, vaikkakin se on myös 

mahdollista Googlen omilla palveluilla. (Bradley 2013.) 

 

Chromen OS järjestelmä perustuu suurimmaksi osakseen verkossa pilven tarjoamaan 

palveluun ja toiminnallisuus järjestelmällä on siitä syystä rajoitettu, jos henkilöllä ei ole 

mahdollisuutta saada laitettaan internet yhteyteen. Google kylläkin on tarjonnut ohjel-

mia, joita on mahdollista käyttää myös ilman, että on yhteydessä verkkoon, mutta ne 

eivät ole ohjelmia joita voisi asentaa Windowsiin, OS X:ään tai Linuxiin. (Bradley 

2013.) 

 

 

4.5 Windows 

 

Windows julkaisu tuli markkinoille ensimmäistä kertaa Windows Phone 7:n muodossa 

helmikuussa 2010 yleisön tietouteen Mobile World Congressissa Barcelonassa. Win-

dows phone 7:llä varustettuja puhelimia valmistivat HTC, LG ja samsung, mutta myö-

hemmin helmikuussa 2011 Nokia ilmoitti, että he julkaisevat puhelimiaan vain Win-

dows alustalla. Windowsin uusi mobiilialusta on täysin uusi käyttöliittymä, jonka perus-

tana toimii Microsoftin Metro -suunnittelukehys, joka poikkeaa linux alustoilta vain 

muotokielessä. (Topolsky 2010.) 
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Useita versiopäivityksiä myöhemmin päädyttiin nykyiseen Windows 8:aan, joka on 

graafisesti näyttävämpi ja tehokkaampi toiminnaltansa, mutta vaatii laitteistolta hieman 

enemmän myös kapasiteettia ohjelmien suorittamiseen.Windows kaupallinen ohjelma ja 

heidän järjestelmät toimivat vain Microsoftin omassa ympäristössä, kun taas linux on 

kaikille käytettävissä ja ympäristö perustuu avoimeen lähdekoodiin, jolloin kuka tahan-

sa voi sitä muokata. (Topolsky 2010.) 

 

Useita versiopäivityksiä myöhemmin päädyttiin nykyiseen Windows 8:aan, joka on 

graafisesti näyttävämpi ja tehokkaampi toiminnaltansa, mutta vaatii laitteistolta hieman 

enemmän myös kapasiteettia ohjelmien suorittamiseen. Windows kaupallinen ohjelma 

ja heidän järjestelmät toimivat vain Microsoftin omassa ympäristössä, kun taas liux on 

kaikille käytettävissä ja ympäristö perustuuu avoimeen lähdekoodiin, jolloin kuka ta-

hansa voi sitä muokata. (Topolsky 2010.) 
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5 KÄYTÄNNÖLLISET OHJELMAT 

 

 

5.1 Microsoft Office 365 

 

Microsoft on ollut aina tunnetuin tuottavien ohjelmien valmistaja. Office on ollut mark-

kinoilla jo lähes 26 vuotta ja siten ollen on myös toiminut monessa laitteistossa standar-

dina. Officen tunnetuimmissa ohjelmissa kuten, Word, Excel tai PowerPoint on ollut 

uudistuksia viimeaikoina ulkoasussa ja toiminnoissa. Officella on myös muitakin ajan-

tasaisia ohjelmia kuten, Outlook, OneNote ja HTLM sovellus SharePoint Designer, ja 

Microsoftin uusi OneDrive on lisätty tuohon ohjelmakokonaisuuteen.  

(Mitroff 2014.) 

 

Microsoftin Office on menestynyt siitä syystä, että kaikkien applikaatioiden toiminnot 

tarjoavat käyttäjälle enemmän, kuin mitä suurin osa meistä käyttää. Näitä toimintoja 

ovat asiakirjamallit Wordissä, helpot laskukaavat, ohjelmointi Excelissä ja monivalin-

taiset ominaisuudet PowerPointissa. Kaikissa ohjelmissa on suuri määrä työkaluja jotka 

lisäävät käyttäjän mahdollisuuksia seurata muutoksia ja lisätä asiakirjoihin kommentte-

ja. (Mitroff 2014.) 

 

Officen voi ostaa eri vaihtoehdoissa, kuten opiskelijoille tarkoitettuna versiona jonka 

hinta on sadan euron luokkaa ja joka on tarkoitettu vain yhdelle tietokoneelle. Kuitenkin 

Microsoft on tyrkyttänyt Office 365:ta markkinoille viimevuosina. Office 365 tarjoaa 

vuosittaisen lisenssi maksun, joka alkaa sadasta eurosta normaalille käyttäjälle, hieman 

kalliimmalla yrityskäyttäjälle ja opiskelijalle taas hieman halvemmalla. Käyttäjällä on 

mahdollisuus ladata kaikki Officen ohjelmat yhteensä viiteen eri laitteeseen ja jakaa 

työasiakirjoja reaaliajassa monen muun käyttäjän kanssa. (Mitroff 2014.) 

 

Office 365 on helppo käyttää myös monella muullakin laitteella kuten tableteilla tai 

puhelimilla, mutta jos käyttää Android alustaa tai iOS:ia niin ohjelman joutuu lataa-

maan AppStoresta tai Play kaupasta, mutta Office 365 on  käytettävissä Windows Puhe-

limilla ilman, että sen tarvitsisi ladata erikseen Windows kaupasta tai, että siitä joutuisi 

maksamaan lisenssin. (Mitroff 2014.) 
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Kyseinen sovellus mobiilina soveltuu parhaiten käyttäjille, jotka ovat yrityselämässä, tai 

jos käyttäjällä on kyseisille ominaisuuksille käyttöä arkielämässä niin sovelluksella voi 

säästää rahaa. (Mitroff 2014.) 

 

 

5.2 Apple iWork 

 

Applen julkaisema iWorks on samantyyppinen sovellus kuin Office 365. iWorksissä ei 

valitettavasti ole yhtä paljoa ominaisuuksia kuten Officella, mutta iWorksillä on mah-

dollista kirjoittaa asiakirjoja, luoda taulukoita, tai luoda presentaatioita. (Mitroff 2014.) 

 

Wordin sijaan ohjelmassa toimii Pages, jossa on samoja toimintoja kuin Officella, kuten 

Dokumentti pohjat, tekstinkäsittely, kaaviot ja kuviot. iWorksissä on myös ainutlaatui-

nen ominaisuus sivun asetuksissa, jonka avulla on mahdollista määrittää sivun asettelua 

ja siirtämällä vetää kuvioita asiakirjan ympärillä. (Mitroff 2014.) 

 

Excelin sijaan ohjelmassa on Numbers, jolla on mahdollista laskea ja analysoida ihan 

kuten Excelissäkin. Vuoden 2013 päivityksen myöstä käyttäjällä on paremmat mahdol-

lisuudet määrittää fonttien ja tehosteiden käyttöä asiakirjoissa. (Mitroff 2014.) 

 

Kolmantena sovelluksena Keynote, jonka voi rinnastaa PowerPointtiin, tarjoaa käyttä-

jälle värikkäitä toimintoja, laajan valikoiman teemoja ja realistisia animaatioita kaikkien 

diojen kesken. Kaikilla kolmella ohjelmalla pystyy tallentamaan tiedostoja Microsoft 

Officen docs muotoon tai Applen omaan tiedostomuotoon. (Mitroff 2014.) 

 

Office ja iWorks ovat kovin samantyyppisiä sovelluksia, mutta iWorksissä on yksinker-

tainen ja elegantti suunnittelu, joka tekee ohjelman helposti käytettäväksi kaikille käyt-

täjille ilman harjoittelua. Kaikissa iWorksin ohjelmissa on enemmän valmiita asiakirjoja 

kuin Officella joka tarkoittaa sitä, että käyttäjällä on enemmän jo valmiiksi suunniteltuja 

teemoja valittavanaan, jos haluaa luoda presentaation tai luoda katalogin tuotteistaan. 

(Mitroff 2014.) 

 

Suurin ero näissä kahdessa ohjelmassa on, että iWorks toimii vain Applen laitteissa, 

mutta Windows laitteisiin sillä ei ole tukea. Kuitenkin iWorksiä voi käyttää millä tahan-
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sa laitteella jos omistaa tilin iCloudissa, jonka avulla ohjelmaa voi käyttää etänä. (Mit-

roff 2014.) 

 

Ohjelmissa on eroa myös hinnassa, sillä iWorks on mahdollista ladata uudemmalle Ap-

plen käyttöjärjestelmälle Mavericsille. Omistaessa Macin, iPadin tai iPhonen niin Page-

sin, Numbersin tai Keynoten voi käyttäjä ladata myös OS X:lle maksullisena sove-

lluksena, kuten myös iOS:lle. Ohjelma toimii erinomaisesti Applen ekosysteemeissä ja 

on hyvä käyttäjille, jotka eivät halua välttämättä maksaa kovaa hintaa kyseisistä ohjel-

mista. (Mitroff 2014.) 

 

 

5.3 Google Drive 

 

Googlella word processor, spreadsheet app ja presentation builder on pakattu yhdessä 

Googlen Drive pilvipalveluun. Ohjelmat ovat käytännöllisiä eivätkä maksa käyttäjälle 

mitään ja ohjelmia voi käyttää jos omistaa Gmail tilin. (Mitroff 2014.) 

 

Kokonaisuudessaan ohjelmat ovat jokseenkin yksinkertaisia, mutta käytännössä toimit-

tavat käyttäjälle käytännöllisiä ohjelmia. Google on myös vaivihkaa lisäillyt ohjelmiin 

lisää ominaisuuksia tietyin väliajoin, joka tekee Googlen Drivestä melkein yhtä käytän-

nöllisen kuin Office tai iWorks. Parhaimpana ominaisuutena ohjelmassa voisi pitää sitä, 

että kaikki käsiteltävät dokumentit tallennetaan tietokantaan automaattisesti, joka pie-

nentää sitä todennäköisyyttä, että yhteyden katketessa tiedostot katoaisivat käyttäjän 

tietokannasta. (Mitroff 2014.) 

 

Google Driven eri ohjelmat on sovitettu yhteen elävään ohjelmaan, millä kaikki eri oh-

jelmat voidaan aktivoida samaan aikaan samassa paikassa, kun taas iWorksillä ja Offi-

cella ohjelmat tarvitsee käynnistää erikseen. (Mitroff 2014.) 

 

Drivessä Docs on erilainen Word käyttöohjelma, jossa on paljon ominaisuuksia ja mah-

dollisuus myös lisätä uusia välilehtiä, kaavioita ja kuvia tekstien korostamiseksi. Sheets 

on Excelin kaltainen ohjelma, jolla on mahdollista rakentaa laskukaavoja, kaavioita ja 

suorittaa laskukaavoja. Slides toimii kuin Keynote tai Powerpoint, ja ohjelmalla voidaan 

rakentaa yksinkertaisia presentaatioita, sekä se sisältää pienen määrän valmiita teemoja 

tai animoituja toimintoja. (Mitroff 2014.) 
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Drivellä on muutama ylimääräinen ominaisuus, mitä Officella tai iWorksillä ei ole. Dri-

ve sisältää muotoilu työkalun, jonka avulla käyttäjällä on mahdollisuus luoda internet 

tutkimuksia ja kaapata tulokset taulukkolaskenta ohjelmaan. Drivessä on myös suuri 

kirjasto applikaatioita, joiden avulla on mahdollista sähköisesti allekirjoittaa dokument-

teja, luoda PDF dokumentteja, muokata kuvia, faxata dokumentteja tai kirjoittaa koodia. 

(Mitroff 2014.) 

 

Sivun suurin potentiaali ilmenee siitä, että käyttäjällä on mahdollisuus jakaa todella hel-

posti tietoa tai asiakirjoja avoimista asiakirjoista toisten käyttäjien kesken painamalla 

yksinkertaisesti jakopainiketta ylhäällä vasemmassa yläkulmassa. (Mitroff 2014.) 

 

Kaikki dokumentit mitä käyttäjä luo, arkistoidaan Googlen omille servereille, joka on 

hieman erilaista kuin Officella tai iWorksillä, joiden tiedot ovat kytköksissä käyttäjän 

omaan laitteeseen. Driveä käyttäessä onkin oltava yhteydessä nettiin jos haluaa luoda 

dokumentteja, mutta Drivellä on olemassa myös offline toiminto, joka mahdollistaa 

käyttäjän muokata jo valmiita dokumenttejaan ja kaikki offline toiminnot arkistoituu 

servereille käyttäjän palatessa internet yhteyteen. Toimintojen aikaansaamiseksi Google 

edellyttää käyttäjää asentamaan Drive ohjelman tai ostavan Google Chromen, tai Chro-

mebookin käyttääkseen näitä toimintoja. (Mitroff 2014.) 

 

Google Drive tarjoaa mahdollisuuden offline käyttöön, myös iOS ja Android käyttäjille.  

Drive on kokonaisuudessaan ilmainen sovellus, mutta sovellus vaatii käyttäjää luomaan 

Googlelle oman tilin aktivoidakseen Driven tarjoamia työkaluja. Kokonaisuudessaan 

Drive on parhain käyttäjille, jotka tekevät yhteistyötä verkossa, mutta joiden ei tarvitse 

luoda monimutkaisia dokumentteja, tilastoja tai presentaatioita. (Mitroff 2014.) 

 

 

5.4 Apache OpenOffice ja LibreOffice 

 

LibreOffice ja Apache OpenOffice säätiö on perustanut dokumenteille ilmaisen käyttä-

jäympäristön ja nämä kaksi sovellusta ovatkin ilmaisia. Ohjelmien tarkoitus on tarjota 

käyttäjälle mahdollisuus tuottaa tuotannollista tietoa työssä ja ohjelmien toiminnot ovat 

jokseenkin samanlaisia kuin MS Officella, iWorksillä ja Drivellä. (Mitroff 2014.) 
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OpenOfficeen perustuva LibreOffice on luotu myöhemmin samalta pohjalta, ja kum-

mallakin sovelluksella on yksilöllisiä ohjelmia, jotka toimivat samoilla nimillä. Writer 

on sama kuin Word, Calc on sama kuin Excell, ja Impress toimii samoin kuin Power-

point. Perinteiseen kirjoittamiseen, laskemiseen tai yksinkertaisiin presentaatioihin so-

vellukset ovat käytännöllisiä. (Mitroff 2014.) 

 

OpenOfficesta tai LibreOfficesta tietenkin puuttuu ominaisuuksia, jotka ovat kovin käy-

tännöllisiä MS Officella Powerpointissa tai iWorksillä Keynotessa. Avoimeen lähde-

koodiin perustuvat ohjelmat sisältävät hyvin pienen määrän vaihtoehtoja teemoissa, 

ulkoasussa ja siirtymävaiheissa, kun taas Powerpointissa ja Keynotessa on paljon 

enemmän vaihtoehtoja. (Mitroff 2014.) 

 

Sovellukset ovat käytännöllisiä henkilöille joilla on pieni budjetti mutta, tarve tuottaa 

tietoa ja sovellukset ovat myös hyvä vaihtoehto jos haluaa tukea avoimen lähdekoodin 

ohjelmia. (Mitroff 2014.) 
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6 INTERNET SELAIN 

 

 

6.1 Yleisesti 

 

Kaiken kilpailun edellä ollut Googlen Chrome on vihdoin poistunut suurimmanosan 

suosiosta. Nykyään moni vähemmän käytetty selain kuten Opera on päässyt takaisin 

kilpailuun. Microsoftin lanseeraama tuote Internet Explorer 11 on suuressa suosiossa 

Windows 8 käyttöjärjestelmissä. Googlen Chrome, Mozilla Sirefox ja Opera päivittävät 

usein omia selain versioitaan ja Applen Safari tulee hieman jäljessä aliarvostettuna se-

laimena vaikkakin on toiminnaltaan Applen tuotteisiin parhaiten yhteensopiva ja graafi-

sesti näyttävä. Ennen selaimen valitsemiseen ei tarvinnut kiinnittää kovinkaan paljoa 

huomiota, mutta nykyään on todella vaikea valita selain, jossa olisi tarvittavat ominai-

suudet esteettömään internetin selaamiseen, koska jokainen selain tuo tullessaan käyttä-

jäystävällisiä ominaisuuksia eri tavoin. Parhain tapa valita käyttöönsä selain voi joiden-

kin mielestä olla se, mitä ominaisuuksia selaimen asetukset tarjoaa, kuten yksityisyyden 

suoja. (Widder 2014.) 

 

Kaikkien selaimien asentaminen on kaiken kaikkiaan samanlainen. Käyttäjät voivat 

ladata selaimen miltä tahansa luotettavalta sivustolta ja selaimen lataaminen kestää op-

timaalisesti noin 30 sekuntia riippuen verkkoyhteydestä. Applen ja Microsoftin 

käyttöjärjestelmiin on automaattisesti asennettu Internet Explorer tai Safari. Windows 8 

käyttöjärjestelmissä asennettu IE pakottaa käyttäjän käynnistämään tietokoneen uude-

lleen lisääntyneen levytilan kulutuksesta joihin vaaditaan päivitys mahdollisuus. Muissa 

käyttöjärjestelmissä ulkopuolisen ohjelmantarjoajan selaimen päivityksen voi asentaa 

ilman uudelleenkäynnistystä. (Widder 2014.) 

 

Selainten yhteensopivuus ei myöskään ole itsestään selvä. Googlen chrome, Safari, 

Opera, ja Firefox toimivat moitteettomasti Windowsissa, Mac Os X:ssä ja Linuxissa, 

mutta Firefox ei taas toimi iOS:ssä ja Internet Explorer ei toimi OS X:ssä tai Linuxissa. 

(Widder 2014.) 

 

Selaimissa on kaikissa mahdollisuus päivitykseen, mutta edistyneimpiä ominaisuuksia 

sisältävät Crome, Firefox ja Opera, kun kyse on huomaamattomasta ja nopeasta päivi-

tyksestä, joka tapahtuu huomaamattomasti käyttäessä tietokoneen muita ominaisuuksia. 
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Kolmannen osapuolen lanseeraamissa selaimissa on usein nopeampi reagointi aika se-

laimen haavoittuvuuden päivittämiseen verrattuna Safariin tai Internet Exploreriin. 

Mahdollisuus myös vanhemman selaimen lataamiseen tarjotaan Firefoxilla jos käyttä-

jällä on siihen tarve, mutta muilla selaimilla kyseistä mahdollisuutta ei myönnetä. Usein 

selaimeen päivitykseen on kumminkin syynä selaimessa havaittu haavoittuvuus ja muut 

mahdolliset selauksen nopeutta lisäävät ominaisuudet. (Widder 2014.) 

 

Nykyään käyttäjillä on tarve saada selaimeen ominaisuuksia, joilla voidaan piilottaa 

selain. Firefox, IE Chrome ja Safari ovat rakentaneet selaimistaan mahdollisimman hie-

norakenteisten painikkeiden ja selaimen väri ulkoasua muuttaen samanlaiseksi kuin 

mitä Windows tai OS X käyttää oman käyttöjärjestelmän pohjustuksessa ja tarkoitus 

onkin saada selain sulautumaan käyttöjärjestelmän mukaisesti sen ulkoasuun. Kaikki 

viisi selainta ovatkin tehtävässä onnistuneet moitteettomasti vaikka kaikilla selaimilla 

on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. (Widder 2014.) 

 

 

6.2 Chrome 

 

Googlen selain Chrome tarjoaa käyttäjälleen osoitepalkin ja käytännössä selaimen omi-

naisuudet ovat leikattu yksinkertaisesti nopeaa selausta varten, jota Google kutsuu Om-

niboxiksi. Kaikissa selaimissa on mahdollisuus lisätä selaimeen lisää osoitteita palkkei-

hin, mutta Chromessa jopa 15:sta välilehden jälkeenkin käytettävyys on nopeaa. Ulko-

asua voi myös laajentaa tai pienentää oman tarpeen mukaan riippuen minkälaisen tilan 

haluaa järjestelmän taustalle. Omnibox on hieno lisäys Chromen selaimeen johon on 

standardisoitu mahdollisuus navigoida edestakaisin, päivittää sivu nopeasti ja päästä 

takaisin aloitussivulle. Chromea voi myös kustomoida pienentämällä työkalupalkkia ja 

poistamalla tiettyjä painikkeita, jolle käyttäjälle ei ole tarvetta. Chrome mahdollistaa 

yksinkertaisen napinpainallus mahdollisuuden tähtipainikkeellaan, jolla selaimeen lisä-

tään kirjainmerkkejä parhaimmista sivuista, jotka selaimeen haluaa lisätä. (Widder 

2014.) 

 

 

6.3 Firefox 
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Mozilla Firefoxin ominaisuudet ovat jokseenkin samanlaisia kuin Chromessa. Hyödylli-

senä ominaisuutena Firefoxissa kilpailun perusteena voidaan kumminkin pitää, sitä että 

välilehtipalkin voi vaihtaa hakukentän yläpuolelle, joka lisää käyttäjän mahdollisuuksia 

muokata selaimen ulkoasua hieman enemmän. Firefoxin versiossa 30 on tultu saman-

tyyppiseen teemaan kuten edellisissäkin selaimissa, koska Mozilla ei ole vieläkään so-

vittanut yhteen osoitepalkkia ja hakupalkkia. Selain tarjoaa käyttäjälleen samantyyppi-

sen yhden klikkauksen mahdollisuuden, kuten Chromekin tähtipainikkeellaan, joka 

päästää käyttäjän aloitussivulle. Firefoxin uudessa päivityksessään he kumminkin pois-

tivat vasemmassa yläkulmassa olevan Firefox Logon, joka on tuonut lisää tilaa selaimen 

ulkoasulle. (Widder 2014.) 

 

 

6.4 Internet Explorer 

 

IE 11 on käytännössä vähiten käytetty selain kaikista viidestä selaimesta. IE 11 mahdol-

listaa samanlaisen usean välilehden käytön, ja hakukentän kuten kaikissa muissakin 

selaimissa. Selaimessa on eroa kaikkiin muihin selaimiin siinä, että selaimen yläkul-

maan sisällytettävät painikkeet vievät hieman enemmän tilaa kuin muilla selaimilla ja 

selaimeen ei voi lisätä yhtä monta välilehteä kuin muihin selaimiin. Kaiken kaikkiaan 

selaimeen on sisällytetty sama tähtipainike, mikä muihinkin selaimiin, joka on yleistetty 

kaikkialla kotipainikkeeksi. (Widder 2014.) 

 

 

6.5 Safari 

 

Safarin-selain usein houkuttelee kriitikoita, koska selain kilpailee korkealla tasolla 

Googlen Chromen ja Mozilla Firefoxin kanssa. Uusimmassa Applen versiopäivitykses-

sään Safari on yksinkertaistettu ominaisuuksiltaan käytännöllisemmäksi, joka tarjoaa 

myös vanhoille käyttäjille tarvittavat ominaisuudet. Safari tarjoaa hakukent-

tä/osoitepalkkihybridiyhdistelmän kuten muutkin selaimet, johon sisältyy kirjainmerk-

kipalkki, joka on asetettu selaimeen paremmin kuin aikaisemmin ja siten ollen on käyt-

täjäystävällisempi ja viehättävä. Selaimesta puuttuu yksinkertainen painike kirjain-

merkkien lisäämiseen, joka hidastaa käyttäjän mahdollisuutta nopeuttaa selaimen käyt-

töä. Mac käyttäjillä on myös mahdollisuus suurentaa selaimen ikkunaa mielensä mu-
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kaan nopealla pikanäppäin yhdistelmällä, jolla voidaan tarjota parempi käyttäjäkoke-

mus. (Widder 2014.) 

 

 

6.6 Opera 

 

Opera on ulkoisesti samantyyppinen kuin Chrome, mutta selaimessa on ominaisuuksia, 

joka erottaa sen muiden joukosta. Operalla kuten kaikilla muillakin selaimilla on yksin-

kertainen hakukenttä. Kyseiseen selaimeen on aikoinaan lisätty nopea hakumahdolli-

suus, jolla selain on kyennyt kilpailemaan muiden joukossa. Pikahaku mahdollistaa 

myös helpon kirjainmerkki toiminnon, “eniten selatut sivut” joka toimii myös safarissa. 

Selaimessa on myös mahdollisuus varastoida sivuja seuraavia selauksia varten. Yhteen-

sä yksinkertainen, puhdas suunnittelu selaimessa ja innovatiivinen ote selaimen raken-

tamisessa on saanut Operan pysymään kilpailun kärjessä selainvaihtoehdoissa. (Widder 

2014.) 
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7 LAADULLINEN TUTKIMUS 

 

 

7.1 Tulokset 

 

Tutkimusaineisto on kerätty pääosin haastattelemalla Tampereella toimivia yrityksiä. 

Tarkoituksena on ollut hakea tutkimukseen aineistoa standardisoidussa muodossa tiety-

ltä määrältä vastanneista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yritysten tietoteknistä 

tehokkuutta ja tietotekniikan merkitystä yritystoiminnalle. Tutkimuksen aineistoa on 

kerätty  internetistä, -lehdistä, -kirjoista, -internetissä esitettävistä henkilöhaastatteluista 

ja yksittäisistä henkilöhaastatteluista. Tutkimuksessa on selvitytetty kuinka tietokoneet, 

-puhelimet, -tabletit  ja sovelluskaupat voivat hyödyntää tietoteknisiä toimintoja.  

 

Tutkimukseen on lainattu jo valmista aineistoa  IDC:n tekemästä tutkimuksesta, joka 

kertoo tilastollisesti mobiili ohjelmien menestyksestä maailmanlaajuisesti. IDC:n tutki-

muksesta saa tarpeellista tietoa siitä, kuinka suosittu tietty alusta puhelimissa tai table-

teissa on. Tutkimukseen on lisätty aineistoa StatCounter Global Stats tutkimuksesta, 

joka kertoo kuinka suosittu web-selain tietyssä laiteessa on, koska selain voi myös vai-

kuttaa kuluttajan ostopäätökseen laitteessa. 

 

Tutkimukseen osallistui viisi vastaajaa eri yrityksistä. Vastaajien ikä jakautui 26-44 

vuotiaisiin, ja kaikki vastaajista –asui Tampereen alueella. Vastaajista kolme oli miehiä 

ja kaksi naisia.  

 

Viidestä vastaajasta kahdella oli käytössään Samsung, kahdella iPhone ja yhdellä Win-

dows phone. Vastaajista kahdella oli käytössään tabletti tai iPadi kotonaan, mutta vain 

yksi vastaajista hyödynsi iPadia yritystoiminnan edistämiseen ja toinen piti laitetta vain 

viihdetarkoitukseen. Vastaajista kahdella oli käytössään laite, joka oli alustettu android 

ohjelmalla, toisella kahdella taas iOS ja vain yhdellä Windows.  

 

Vastaajista viidellä oli käytössään kannettava tietokone, joista neljällä tietokone oli 

alustettu Windows ohjelmalla ja vain yksi Applen OS X:llä. Vastaajista kolmella oli 

käytössään HP, yhdellä Acer ja vain yhdellä Macbook. Tietokoneen merkillä ei ollut 

kuin yhdelle vastaajalle merkitystä, koska tietokone oli ostettu hinnan perusteella. Vas-

taajista kolme oli ostanut laitteensa Gigantista, mutta kaksi vastaajasta oli ostanut lait-
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teensa muualta. Viidestä vastaajasta yksi oli tyytyväinen Windows ohjelmistoon ja yksi 

tyytyväinen OS X:n, mutta loput kolme vastaajista eivät olleet tyytyväisiä Windows 

ohjelmiston loputtomiin päivityksiin. 

 

Vastaajista jokainen oli ostanut puhelimensa kyseisen laitteen ohjelmiston takia ja jo-

kainen oli tyytyväinen puhelimen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Vastaajista kaikilla vii-

dellä oli tarve päästä puhelimella sähköpostiin, mutta yksikään vastaajista ei tarvinnut 

maksullista ohjelmaa ohjelmistokaupasta puhelimeensa. Viidestä vastaajasta kaikilla oli 

käytössään sovelluksia, kuten Whatsup, Google maps, Facetime, mutta vain kaksi vas-

taajasta hyödynsi puhelimen muita sovelluksia yrityskäytössä edukseen.  

 

 

7.2 Selain 

 

 

Vastaajien mieltymys internet selaimeen oli jakautunut tasaisesti. Vastaajilla oli tieto-

koneissa käytössä Safari, Mozilla, Internet explorer ja Chrome. Vastaajista neljä oli sitä 

mieltä, että Googlen Chrome on esillä olevista vaihtoehdoista nopein. Viidestä vas-

taajasta kaksi oli sitä mieltä, että Mozilla on turvallisin tietosuojan eteen, yksi oli Inter-

net explorerin kannalla, yksi Safarin ja yksi Googlen chromen kannalla.  

 

Digitaltrendsin teettämän tutkimuksen mukaan Googlen Chrome sisälsi parhaimman 

tuloksen HTLM5 yhteensopivuudessa. Testistä selviää kuinka selauksen nopeus ilme-

nee käytössä. Chromella tapahtui alisuoritusta, kun kyse oli prosessi nopeudesta, joka 

havainnollistettiin testissä. Kaikkein huonoin suoritus oli kumminkin Internet Exploreri-

lla HTLM 5 yhteensopivuus testeissä, mutta se onnistui kumminkin saamaan parhaim-

man tuloksen javakirjoitusnopeudessa. Luonnollisesti Firefox kumminkin onnistui voit-

tamaan kilpailussa tyypillisen Mozilla Kraken Javascript testeissä. (Widder 2014.) 

 

Kaikista arvokkaimpana työkaluna selailuun voidaan pitää käyttäjän jalanjälkiä ja kai-

killa selaimilla on valitettavasti ollut aukkoja peitettävyydessä. Chromen ja Internet 

Explorer selaimien tunnettu suojaus yksityisyyden eteen on ollut parhaimmalla tasolla. 

Safari, Chrome ja Firefox usein luottaa Google turvalliseen hakuun, joka havaitsee har-

milliset sivustot. Opera, Chrome ja Mozilla ovat onnistuneet päivittämään usein haa-

voittuvuuksia, ja siitä syystä näitä selaimia voidaan pitää luotettavina, vaikkakin Chro-
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me on hieman edellä turvallisuudessa, sillä he ovat onnistuneet myös skannamaan mah-

dollisesti vahingollisia latauksia. Googlella on myös mahdollista kryptata osa liittännäi-

sistä laajennoksista. Kaikki selaimet tarjoavat yksityisen selausmahdollisuuden ja yksi-

tyisellä selauksella mahdollistetaan tietojen kerääminen varastoon historiatiedoista, vä-

liaikaisista internet tiedoista ja cookieista. Esimerkiksi Internet Explorer tarjoaa mahdol-

lisuuden mitata seurantaa suojauksen ylläpitämiseksi ja vain IE menee niin pitkälle, että 

seuranta on melkein mahdotonta kolmannelle osapuolelle. 2013 tehdyn NSS:n tutki-

muksen mukaan vain Internet Explorerestää seurantaa yli 90%:n todennäköisyydellä 

vaarallisilta sivustoilta. (Widder 2014.) 

 

Suurin osa selaimista on yhteensopiva Internet standardien kanssa ja kykenevät käsitte-

lemään nopeaa selaamista suhteellisen hyvin. Tavallisen käyttäjän on vaikea huomata 

eroavaisuuksia selaimissa hakunopeuteen nähden. Kaikki viisi selainta ovat nykyään 

nopeampia kuin vuosia aikaisemmin ja nopeutuvat edelleen tekniikan kehittyessä. Pie-

nessä tutkimuksessa on havainnollistettu selaimien käyttäjäkokemuksien tulokset seu-

raavasti: 

 

StarCounter sivuston tehdyn mittauksen mukaan vuonna 2013 - 2014, kaikkein suosi-

tuimpana selaimena on pidetty Chromea, joka on kerännyt yli 45% globaalisti markki-

naosuutta ja tehden itsestään parhaimman selaimen. Firefox ja IE ovat jatkaneet suosio-

taan käyttäjien keskuudessa 18-20% osuudellaan. Opera ja Safari taas listautuvat vii-

denneksi listalla 1-10% osuudellaan. Mobiilipuolella Chrome on käytetyin, mutta Ope-

ran kosketusnäyttöön optimoituna pitää kunnioitettavan 12% markkinaosuuden. (Wid-

der 2014.) 
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KUVA 1. Selaimen suosio, StatCounter Global Stats. 
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7.3 Ohjelmien käyttö eri yrityksissä 

 

 

Tietojenkäsittelyyn tarvittava ohjelma oli jokaisessa yrityksessä. Vastaajilla oli 

käytössään Microsof office, OpenOffice, mutta yksikään vastaajasta ei ollut tutustunut 

Applen iWorks:iin. Viidestä vastaajasta kolmella oli käytössään Ms office ja kahdella 

OpenOffice.  

 

Tietokoneiden käyttö on yrityksissä nykyaikaista ja niitä käytetään vähintään kymme-

nen henkilöä työllistävissä yrityksissä vuoden 2013 tilastojen mukaan. Eri toimialoista 

katsottuna usein informaatio, viestintä, tieteellinen ja teknisen toiminnan alalla toimiva 

henkilö käyttää eniten tietokoneita työssään. Rakentamisen alalla tietokoneet ovat 

käytössä vain 45 prosentilla työntekijöistä. (Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011, Ti-

lastokeskus.) 

 

Suuremmat yritykset jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä 75 prosenttia henkilöistä 

käyttää tietokonetta työssään. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksessa tehtiin kysely, 

jossa kysyttiin kuutta eria asiaa käyttöjärjestelmän, Web-selaimen, toimisto-ohjelmien, 

web-palvelin-ohjelmien tai muun ohjelman käyttämisestä yrityksissä. Tutkimuksesta 

kävi ilmi, että pienemmissä kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä aivoimen 

lähdekoodin ohjelmia käytettiin 79 prosentilla yrityksissä. Normaalisti avoimen 

lähdekoodin ohjema on wb-selain pienemmissä yrityksissä ja suuremmissa yrityksissä 

ei ole yhtä yleistä. Pienemmissä yrityksissä toimisto-ohjelmat jotka on kirjoitettu 

avoimella lähdekoodilla ovat hieman yleisempiä, kuin suuremmissa yrituyksissä. (Tie-

totekniikan käyttö yrityksissä 2011, Tilastokeskus.) 
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LIITEKUVIO 2. Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012, Tilastokeskus. 
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8 POHDINTA 

 

 

Pienet yritykset tutkimuksen alueella eivät välttämättä ole vielä kovin riippuvaisia sove-

lluskaupoissa tarjolla olevista ohjelmista, vaikka ohjelmat olisivat ilmaisia tai maksulli-

sia. Voi olla mahdollista että, suurempi kaupunki kuten Helsinki, -Berliini tai Lontoo 

olisi ideaalisempi paikka kyseiselle tutkimukselle. 

 

Olemme siirtymässä nopeasti tekniikan käytössä eteenpäin ja sovelluksien kehittäjät 

ovatkin pienten yritysten toivo tulevaisuudessa tuoda itseään paremmin esille tai helpot-

taa heidän toimintaansa muilla toiminnoilla. Pienyrittäjällä on tutkimuksien mukaan 

hyvin vähän aikaa ylimääräisille toimille ja siitä syystä voi olla hankala selvittää mistä 

ja miten löytyy sovelluksia, joka nopeuttaisi heidän toimintaa. 

 

Tutkimuksen teoriassa mainittiin Starbucks, joka on lanseerannut mobiili sovelluskaup-

paan oman ohjelmansa. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa kuluttajan asiointia myy-

mälöissä ja tarjota etuja yrityksen tuotteista. Sovellus on erinomainen suuressa yrityk-

sessä jolla on varallisuutta ylläpitää sitä. Hyvänä ominaisuutena sovelluksessa on se, 

että jos kuluttaja käyttää sitä niin hän myös mahdollisesti myöhemmin sitoutuu yrityk-

sen asiakkaaksi. 

 

Pienillä tukitoimilla voi olla mahdollista saada asiakas sitoutumaan yritykseen. Tämän-

kaltaisia pieniä asioita voivat olla esiintyminen Facebookissa tai Googlen hauissa, ja jos 

mahdollista niin vielä mobiilisovelluskaupassa omalla ohjelmalla. 

 

Vaihtoehtoisina toimina yrityksissä olisi myös mahdollista käyttää avoimen lähdekoo-

din ohjelmia maksullisten ohjelmien sijaan. Näitä ilmaisia tukitoimintoja kehittäviä oh-

jelmia ovat OpenOffice, -LibreOffice, ja Googlen Drive.  

Moni meistä kaipaa usein tuotteilta johdonmukaisuutta ja yritykset uesin ovat ongelmis-

sa vastatessaan kuluttajien tarpeisiin. Mobiilialustoja näkee nykyään jo tietokoneissa, 

vaikkakin kolme suurta PC:n käyttöjärjestelmien valmistajaa lähestyvätkin asiaa eri -

tavoin. 
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Suunnitellessa yhtenäistä käyttöjärjestelmää tietokoneisiin ja mobiilialustoille on johta-

nut tiettyihin käytettävyys ongelmiin. Windows 8 on luonut käyttöjärjestelmän, joka 

perustuu perinteiseen aloitusnäyttöön kahdessa laitteessa vaikka käyttäjä mahdollisesti 

haluaisi kaksi yhteensopivaa, mutta silti kaksi eri tuotetta samalta yhtiöltä. Windows 8 

on suurimmaksi osikseen rakennettu aloitusnäytön suurista ikoneista joita selailemalla 

ja painelemalla voidaan aktivoida tiettyjä toimintoja. Windows 8 tarjoaa mahdollis-

uuden oppia uusia menetelmiä käyttää uusia laitteita ja päivitykset laitteisiin lisäävät 

kuluttaja mahdollisuuksia käyttää tuotetta helpommin tulevaisuudessa.  

 

Applella on suhteellisen pitkä historia puhelimissa ja heillä on tiettyjä vahvuuksia mo-

biililaitteiden myynnissä verratessa Microsoftiin. Applen järjestelmä OS X Lion esitteli 

iOS tyyppisiä elementtejä tietokoneissaan, kuten LaunchPadin, App Storen ja kuvak-

keet jotka ovat kaikki samankokoisia. OS X Mountain Lion lisäsi suuremmalla skaalalla 

monikosketuksellisia ominaisuuksia ilmoitusikkunaan iCloudiin, ja viestintä ominai-

suuden jota voi käyttää iMessagella. Kyseessä on pienet askelet kohti yhtenäisempää 

kokonaisuutta.  

 

Tulevaisuutta ajatellen voidaan pitää todennäköisenä Ubuntu Android älypuhelimia 

kuin Microsoftin tai Applen ekosysteemejä. Ubuntun ja Androidin ominaisuudet ovat 

pitkälti samantyyppisiä, kun kyse on älypuhelimien käyttämisestä alustana, kun kyse on 

ohjelmien, ehdotettujen komentojen ja kaikessa muussa käyttämisessä. Käytettävyydel-

tään ja yhteensopivuudeltaan Ubuntu alustainen käyttöjärjestelmä on helpompi Android 

pohjaisen puhelimen toimintana, kuin Windows. Kuten kaikissa käyttöympäristöissä 

Ubutuun lisättävä Android tarjoaa erilaisen kokemuksen, joka on suunnattu monipuoli-

sesti monen käyttäjän eduksi. Kuten kaikissa käyttöympäristöissä Ubutuun lisättävä 

Android tarjoaa kokemuksen, joka on suunnattu monipuolisesti monen käyttäjän eduksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Ikä ________ vuotta. 

 

2. Sukupuoli  

 1. Mies 

 2. Nainen 

 3. En halua sanoa 

 

3. Asuinpaikkakunta 

 Tampere______________________ (suomen paikkakuntaluettelo) 

 

4. Puhelin (merkki) 

 Samsung 

 iPhone 

 Samsung 

 Sony 

 Nokia 

 Muu mikä?________________ 

 

5. Miksi juuri kyseinen puhelin? 

 

 1. Se oli edullinen 

 2. Helppokäyttöisyys 

 3. En osaa sanoa 

 4. Muu syy mikä? ____________ 

 

6. Tabletti/Pad 

 iPad 

 Samsung 

 Sony 

 Nokia 

 Muu mikä? __ei______________ 

 

7. Puhelimen tai tabletin käyttöjärjestelmä? 

 Android 

 iOS 

 Windows 

 Muu mikä? ________________ 

 

8. Tietokone 

 Samsung 

 Sony 
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 Apple 

 Hp 

 Lenovo 

 Muu mikä?______________ 

 

9. Miksi juuri kyseinen tietokone? 

 1. Se oli halpa 

 2. Se on teknisesti luotettava 

 3. En osaa sanoa 

 4. Muu syy mikä? ____________ 

 

10. Tietokoneen käyttöjärjestelmä?  

 Windows 

 Os X 

 Muu mikä? ______________ 

 

11. Miksi juuri tämä käyttöjärjestelmä? 

 1. Koska se on parhain käytettävyydeltään 

 2. Sillä ei ole merkitystä 

 3. En osaa sanoa 

 4. Muu syy mikä? _____________ 

 

 

12. Mitä selainta käytät laittellasi? 

 Firefox 

 Safari 

 Explorer 

 Crome 

 Opera 

 Muu mikä? ________________ 

 

13. Mikä edellämainituista selaimista on mielestäsi turvallisin? 

 Vastaus: ________________ 

 

14. Mistä olet ostanut teknisen laitteesi? 

 Varimport 

 Verkkokauppa 

 Gigantti  

 Muu mikä?______________ 

 

15. Miksi ostit juuri kyseisestä liikkeestä? 

 1. Tuote oli tarjouksessa 

 2. Asioin usein kyseisessä liikkeessä 

 3. En tiedä 

 4. Muu syy mikä? _____________ 

 

16. Oletko ladannut ilmaisia sovelluksia AppStoresta?  

 Kyllä / En / En osaa sanoa 
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17. Oletko ladannut maksullisia sovelluksia AppStoresta?  

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

18. Maksoiko sovellukset liikaa? 

 Kyllä / Ei / En osaa sanoa 

 

19. Oletko ladannut ilmaisia, jotka olivat jälkikäteen maksullisia? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

20. Oletko ladannut sovelluksia Play kaupasta? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

21. Oletko ladannut maksullisia sovelluksia Play kaupasta? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

22. Maksoiko sovellukset liikaa? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

23. Oletko ladannut ilmaisia, jotka olivat jälkikäteen maksullisia? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

24. Oletko ladannut sovelluksia windows kaupasta? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

25. Oletko ladannut maksullisia sovelluksia windows kaupasta? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

26. Maksoiko sovellukset liikaa? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa 

 

27. Oletko ladannut ilmaisia, jotka olivat jälkikäteen maksullisia? 

 Kyllä / En / En osaa sanoa
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